
(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 



ΝΥΡΙι. ΒΕΒΕΑΗΟΗ 

{1111} 
3. 3433 ΟΒ1 

{ΙΒΒΑΗΕ8 

Π]]1}}} 
5955 9 8 



ΤΗΕ 

ΝΕᾺΝ ΥΟΚΚ ΡΌΒΙΙΟ ΤΙΒΚΑΒΥ 

ΡΟυΚΟΗΑΒΕΏ ΕΚΟΜ ΤΗΕ 

ΤΑΟΟΒ Η. ΒΟΗΙΕῈ ΕὔΝΌ 







Ὀἰα ιΖθα Ὀγ (τοοσίς 





διε 
ἄπιετπαῆσπα] ἀνα! Οὐ σπιπτεπίατῃ 

απ {δε δδοίῃ δϑετϊρίατεβ οἵ {{ε ΘΙὺ κπὺ 

ἀπε εκ απιεπίβ 

ΝΌΞΕ ΤῊΕΞ ΚΡΟΙΤΟΒΒΗῚΡ Οὗ 

ΤΗΣ ἘΕν. ΟΗΑΞΒΙῈΒ Αὐασύδσθτυϑ ΒΕΙΘσΒ, Ὁ.Ὁ. 
ϑονεολίνες Ῥγοΐιεεον 4" ΤΑροζχίραὶ Επεγεϊοβαάία «πα 5 γνεδοίίρον 

ὕὕκίσε ΤΑφοίρχίρα! δενεέκανν, Νίεεν Υονὰ 

ΑΝῸ 

ΤῊΣ Ἀεν. ΒΑΜΌΕΙ, ΚΟΙ1Ὲ5 ὈΚΙΝΈΕΕ, Ὁ.Ὁ. 
Καχήμε Ῥγρύειον φ" εν, Οαροναῖ 

ΤῊΞΚ Εν. ΑἸΕΕΕῸ ΡΌΜΜΕΕ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ. 
κίε Λέαε:ε» φ ὕ5υεν είν Ορίζερα, ϑυνγάανε 
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ἬΜΑΙ Σ αὐ κι, τι 

ΡΌΒΙΙΟ μιδιϊδ ΑἹ 

ΘΟ τ 6.2 
ΑΞΒΤΟΗ͂, ΙΈΝΟΧ ΑΝΌ 

ΤιΕΌΣ Ν γοῦ θατιῶνϑ, 
1915 Β ι 



ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΕΖΕΑ-ΝΕΗΕΜΙΑΗ 



Ὀἰα ιΖθα Ὀγ (οοσίς 



ΤΗΕ ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ἐςυιὶ 

Α 

ΓΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, Χ 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ͂ 

ΟΝ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ ΟΕ 

ΕΖΕᾺΑ ΑΝῸ ΝΕΗΕΜΙΑΗ 

ΒΥ 

ΓΙΟΕΙΝα ΚΝ. ΒΑΤΤΕΝ, ΡΗ.}., 5.11.}. 
ῬΒΟΣΕΒΒΟ. ΟΥ ΤῊΣ ΣΡΕΒΑΤΌΒΕ ΑΝῸ ΙΝΤΕΒΡΒΕΚΤΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊ ΟἿΌ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ, 

ΟΕΝΕΒΑΙ, ΤΗΚΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΒΕΜΊΝΑΒΥ, ΝΕ ΥὙΟΣΚ 

ΝΕῚ ὙΟΚΚ 
ΘΟΗΑΚΙ,ΕΒ ΒΟΚΙΒΝΕΚΒ 50Ν8 

1913 
λΘ Ν᾿. 



ΤῊΕΝΕΝ Υομι:. 
ΡΌΒΙΙΟ ΠΙΒΆΑ ΒΥ 

οΘ0 0 165 
ΑΞΤΟΒ, ΓΕΝΟΥ͂ Α"Ὁ 

ὈΟΡΥΒΙΟΧΤ, 1013, ΞΥ 

ΟΗΑΕΒΙῈΘ ΒΟΕΙΒΝΕΒΒ 5ΟΝΒ 

ῬαΡ εμφὰ ϑερισσιρεσ, το 3 



2 ν 

το 

ΜῪ ΟΗΙΕΕ ΑΝῸ ΜῪ ΕΒΙΕΝΡῸ 

ΨΙΓΕΟΚῸ ΓΑΒῊΗ ΚΟΒΒΙΝΒ 

ῬΕΑΝ ΟΕ ΤΗΕΞ 

ΟΈΝΈΒΑΙ, ΤΗΕΟΙΌΟΙΟΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΒΥῪ 





ΡΕΕΕΑΟΓΕ. 

ΝΕ οἵ ἴδς οὐϊΐοτβ οὗ ἴῃς Ιηϊεγπαιίομδαὶ Οὐ εἰς] Οοσηπιθη- - 
ἴδτγ, ἴῃς εν. Ῥγοΐεββοῦ Ὁ βδῦῖεβ Α. Βγίσρϑβ, ἢ.Ὁ., Π.1μει., 
ἀϊεά ψ Ὦ1]|6 1818 νοϊυτε νὰ58 σοίηρ ᾿βγουρὴ ἴΠ6 ῥγεββ. 1 

85 ἑογίυπμαίε ἰῃ ανίηρς (Π6 Ὀεπεβὶ οὗ 8 δὐϊϊοτίαὶ βυιρεγν  βίοῃ 
οἵ ἴῃς πιδηυβοτρί δηά οἱ ἃ ρατί οὗ ἴδε ῥγοοῦ. 80 [δε ψοσΐκ νγὰ8 
ὙῈ}1 ὑπο νὰν ΏεΠ {δε τηεββᾶσα σάτα (δὶ δ νγὰ8 ἴοο 1}} ἴο 
τεδὰ ὑσοοΐῦ δὴν ἰοῆσεγ δηὰ (Πδῖ 1 πγυϑὲ δϑϑιιπια {1}} τεβροηϑβὶ- 
ΠῚ. ΟΘΞἢ1Θ Βᾶνε ἄοπε πὶν Ὀεδβί {μαι 8 1{|1π688 βῃου]ὰ γεϑαὶὲ ἰῃ ΠΟ 
058 ἴο {μ]5 νοτκ. 

Ιῃ ἴδ6 ἀδδίἢ οὗ Ὁσ. Βγίσρβ, Απλογίοδη ΒΙὈ] οὶ βομοϊδυβῖρ Βα5 
Ἰοβῖ οὔ οὗ 118 δϊεβὶ δῃὰ πιοβὲ νυ εἶν Κηαονγῃ τεργεβοηϊδιίνεϑβ. 
Ηδς νᾶ58 οδι]ϑὰ ὕροὴ ἴο βυεγ πυυςοὰ ἴογ Πἴ8 σον οἰ οη8, δηὰ Π6 
ἀϊά βαθεῖς Ὀγανεῖγ. Νοῦν αἰἷὰ ἢς βυῆεσ 'π ναΐη. Ηδ Βαὰ (δς 861- 
ἰβέαςτίοῃ οὗ ᾿υββοδίίοη ἴῃ [Π6 επὰ; ἔογ ἴῃς νίοννβ ψΕΙΟΒ δγουβοὰ 

50 τυ ορροβίἴοῃ ἢᾶνε πιεῖ ΜΠ χεηοταὶ δοσερίδηςαθ. ὮΓ. 
Βγίζῃβ 858 στ δ]ν ςοηϑεγνδίίνε; Π6 ἐοστηεὰ ἢΐ5 Ορί πἰοἢ8 51] ΟὟ] 
δὰ ἀοἰθεγαίοεϊγ; Ὀυϊ οὔοα ἸΠΕῪ τογὰ ἑοστηθὰ, Β6 ψουϊὰ γὶεἰὰ 
ἴθοπὰ ΟἿΪΥ ἴο ΠΕ ενϊάθηοε. 1 πὶ φἰδὰ ἴο μανὲ {85 ορρογίυη!ν 
ἴο ΕΧΡΓΕ55 ΠΥ Δρργεοίδιίοῃ οὗ ἴῃς Ἵβδγαοῖοσ δηά δἰϊδίητηδη(β οὗ 
Ὁγ. Βσείρῃβ δῃηὰ (με στεαὶ ργνϊορε 1 μᾶνς επ]ογεᾶ ἴῃ ἐγεχυθης 
ἐποη αν δϑϑοοίδιίίοη ἢ Βΐπι. 
Τα ῥτγερασζδίίοῃ οἱ (μὶ8 νοϊυτης 888 οσουρίεὰ ΤΥ ἀναῖ]δ0]ς 

Ὄχμηθ ἴοσ βϑενεσαὶ γϑασβ. 1 ββουϊὰ αν ἀεβραίγοά οἱ δηϊβῃίην 
γμδΐ ῥγονεὰ ἴο Ὀς ἃ ἔα Ὀίζρεγ ἰδϑκ ἴῃδῃ 1 Ἔνὲῦ δηϊοϊραίεὰ 
βᾶν ἔογ ΣΩῪ σεΐυσῃ, ΕΟ γ6 815 50, ἰο (Πς ῥγοξεβϑοσίδὶ οδῆοβ 50 
18δὶ ΤΥ βυπηπη γ8 ΜΕΓΕ ΓΕΔ Ϊν ἔγες ἔοσ ψοσ. ὙΤΠα ἰδ5Κ ὑγονεὰ 
ὉΠΟΧΡΕοΙΘΪν Ὀΐμ, ἔοῦ 1 αἰβοονεσγθὰ δαὶ ἴῃ τὰν 5ἰυαϊεβ {παι 
ἘζΖτια-ΝεΒβουΐδῃ Ὀτγίβεϊεὰ τ Βαγὰ Ῥσγοῦ επιβ οι δὰ ηοΐ 
τοϑ ν θοθὴ βοϊνοὰ. Μδηγ Βᾶνε ἱρπογοὰ ἴμεηὶ δἰϊοσεῖβεγ; οἱἢ- 
ΕἸΒ δανε τεδομεὰ οοποϊυβίοῃβ νἡϊβουΐ δἀεαυδίεϊν τεσορηϊ βίης 

νἱ 



ΔΉ 1Ὶ ῬΒΕΡΑΘΕ 

διηα πεϊρῃϊηρ 411} {Π6 ἀνδίϊαθ!ε ενίάεηςαε. ὙΒαΓα ν85, ἱπεγείοσγε, 
ἃ τεαῖ ἀ68] οὗ ρΡίοῃδεσ ψοσκ ἴο Ὀ6 ἄοπε, ἀπά 1 πᾶνε ἰδαδουγεὰ 
ῬΕΙΓΒΕνΟΓΙΏΣΙΥ ἴῃ ἴῃς Βορα οὗ πηακίηρ βοπια οοπίσγι υϊίοη ἴο οὐ 
ΒΟ Κηονμ]εάχε οὗ ἴῃς ἱπηροτίδῃς Ῥεσβίδῃ ρεγοα οἱ 7658 
διἰβίογυ δηὰ ἴο οὺγ υηάετϑιδπαϊηρ οἱ ΒΙ ]1ς4] ῬοοΚ8 ψμὶο μαναὰ 
βυεγεοα ἔγομι περίεςῖ. 
ΝΕνογί Βα 688, 1 οοηΐεββ [μὲ 1 πὶ Βεανν ἱπἀενιοα ἰο ΒΟΠο 8 Γ8 

ψ 80 Βᾶνα ἰανουγοά ἰῃ [ἢ15 οἰ, Ἔνθ ἴο ϑοῃης ἔγομη ῃοβα οοηοῖυ- 
ΒΙοπ5 1 ἀἰβθοηῖ. ΤΈΘ Γείθγθηςεβ 5ῆον δἱ ἰεδϑβὶ ἃ [15 οὗ 1180 11:68. 
Βυΐ {Πογὰ 18 δηοίμοσ ἀθρί, δηὰ ἃ ἰδῦβοσ οὔθ, Ἡ ΟΝ οδπποῖ θ6 

ἘχὩ! ἐϊοά ἰῃ τεΐεγεποεβ, ἀπά Βἰοἢ 1 ἀεβῖτε ἴο ρυΐ οἡ τεοοσά Βεσα, 

δηὰ (παῖ ἰ5 [δε οὐδ] σαίϊίοη ἰο (Βς (ἄγος ἴθδομεῦβ ὑπάθγ Βοπὶ ἰΐ 
ὙᾺ5 ΤΥ ὈΓΝΊερα ἴο βίαν γοᾶγθ ἄζο, δῃμὰ ΨῈΟ δινδκεηθά ἴῃ πὲ 
80 ΔΒΟΣ ίηρ ἰηογοβὲ ἰη ἴῃς βίυαν οὗ (ἢε ΟΙὰ Τεβίδμγεηϊ. [ἢ 
186 ογάεσγ οὗ τυ δοαυαϊπίδπος νἢ (Πεπὶ, (6 ἴὮγεα ἀγα: Ῥγο- 
ἔεββοσ Πανὶ Ο. Τγοη, οἱ Ηδγναγὰ Ὁηϊνεγοίίν; ἴδε εν. Ὧτ. 
7 Ρ. Ῥεΐεγβ, ἔουτλ εν ῥγοΐεβϑογ ἰῃ (ἢς ῬΒΠΔ εἰρη Ὠἱνίπ Υ 
Θ.δοο]; δηὰ (ἂς Ἰαίας τ. ΝΠ Πΐατα Β. Ηδτρεσ, ργεβίἀεηὶ οὗ (ἢ 
δϊνεσϑίεν οὗ ΟΒίςδρο. 

ΓΙΟΕΙΝΟ ΥΥ. ΒΑΤΊΤΕΝ. 
ΤῊΣ ΟἘΝΕΒΑΙ, ΤΗΕΞΟΙΟΟΙ͂ΟΑΙ, ΘΕΜΙΝΑΞΥ, 

ΝΕΙ͂Ν ΥΟΒΚ, ὕμΜ6 28, 1013. 



ΟΟΝΤΕΝΊΤΘ. 

ῬΒΕΕΑ͂ΟΕ, : .ὄ ὦ ὍἍὼ.ὼἐὁὦ«οΠΡῸῸ ωπον ὦ φρο ς  νἱ 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ. . . .- «νὸν ν νι νιν κι νι Σὶ 

ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ 

:. ΤῊΕΞ ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΕΟΒΜ ΟΕ ΤΗΞ ΒΟΟΚΒ. Ὁ" ΤΣ ᾿ 

ΤῊΞ ΑΕ. . .- .«.φν νιν νὸν ς Δ 

. ΥῊΕΞ ΟΟΝΤΕΝΊῚΘ ΟΕ ΤῊΣ ΒΟΟΚΒ τὸν κῶς ἤν ἃς 3 

4. ΤῈΕΞ ΟἩΒΟΝΟΙΟΟΙ͂ΟΑΙ, ΟΕ. . . -.Ὄ . «ον 4 

ς. ΤῊΣ ΤΟ ΕΡΙΤΊΟΝΒ ΟΣ ΕΖΒΑ- ΝΈΒΕΜΙΑΗ 6 

ἡ. ὙὍῊΕΞ ΒΕΜΙΤΙΟ ΤΕΈΧΤ. . . «τ ῳῳνρ νὸν 14 

8. Τπε ϑοῦβοεββ . . Ὁ τ φῳψῳ νι ρὸν ν΄ 14 

9. ΤῊΕΞ ΘΑΜΑΒΙ͂ΤΑΝ ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ. . . .- «νων 24 

ΤῊΣ ΠΑΤῈ ΟΣ ΕΖΒΑ᾿ 8 ΜΙΒΒΌΝ . . Ὁ «Ὁ... 18 

ΤῊΣ ΗἸΒΤΟΒΥ ΟΚ ΤῊ ῬΕΒΒΙΑΝ ΡΕΒΙῸ. . . . . 380 

ΟΕΒΑΡΤΈΒ ΑΝῸ ΝΈΞΒΒΕ ὨΙΝΊΒΙΟΝΒ. . - .- «Ὁ. 52 

ἢ 13. ΓὩὈΤΈΒΑΤΥΒΕ. .- .« «των νῳ νὸν ρὸν ν 52 

“ ν τὸ φῶν ἐῶν οὖν ὧν ὧϑὺ οὖν ον οὖν οὖν οῦν ον 

[ω » 

τον “" - 

ΟΟΜΜΈΝΤΑΚΥ ΟΝ 

Ἔχολι τ τ ὡὐτ ἢ τρ ρου τεν ρος τ ἢ ὦ, νῷ τς 

ἘΣΒΑ οι ἐορ ροοιο ΑΝ μ ρ, τὸς πὰ Ὡς ὥς ἂχ 

ΕΖῃα 2.-ὁ“ . . τῳ νὸν νὸν νὸν νι κι κὸν 163 

ἘΣΖβα 4“5-6 Ὁ 5 ῳῳ ων νιν νιν νι νι νον), σῶ8 

ἜΣΒΑ ΘΙ πὸ τ ρττς ρ ΘΥὩΣ ἐκρ ΩΣ «Ὡ φεῦ τᾶν 

ἜΣΖΟΛ δ. τἕἔἐρἐρρ τς προ ρου εν ὡς το ὡχος 

ἘΖδα 47 Ὁ 5  .-ῳφν νὸν κφν ρ νι κι νὸς 160 

ΝΕΈΒΕΜΙΑΗΙ,,2 . . «τ τν νυν ρὸν ρ νι κι νον, 182 

ΝΕΉΕΜΙΑΗ 3}. τ" ἄν ἊΣ οι, αἰῶνα ἐφ τς ἄς, δῶν κοῦ ΤΣ τΆδ6, 

ΝΕΗΕΜΙΑΗ 353-41. .- .- «τῳ νὸν ρὸν ρὸν νον, 424 

ΝΕΞΕΜΙΑΗ κα ἀοτρ κὐρ δου οὐδ, ὡς πᾶν τὸ πϑ ἐν περι προ Κις 217 

ΝΕΗΞΕΈΜΙΛΗ 6 ὩΣ τϑο  οἰς αρο ἐν ον ἀορλ τοι τῷ γ Δλλος τῷ 320, 

ΝΕΈΗΣΙΠΑΗ γΧὺῪἪ. .- .- .φν νυν ρὸν νι κι νν 462 

ΝΣΒΞΕΜΙΑΗΙΣ . .ὄ .« -τφν νὸν νὸν νὸν Ὁ 166 



ΣΧ ΟΟΝΤΕΝΊΒ 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΞ. 

Ι. ΤΕΧΤΘ ΑΝῸ ΝΕΚΒΙΟΝΞ5. 

ΑΕΝ. π-- Απιογίοδῃ Βονίβεα γοτ- 
5ίοῃ. 

ΑΥ. τ Αὐἰμογβοά Νεγείοη. 

ΒΌ. τὸ Βδεσ δῃὰ ἢ εἰ ἔΖβοῖ, Ηδ- 
γον ἰεχῖ. 

σμν. Ξαε Τῆς Οπτγοηϊοίεσ, δυῖδοῦ 
οὗ (Β.-Ἐετ.-Νε. 

Ἑ. -- Μεπιοῖγβ οἵ ΕζΖγα. 

Ἐϑὰ. Ξε Τῇε Οτεεῖ ἰεχὲ Κηοσῃ 

891 Ἐξάγαϑβ. 

Ἐδά.ΒιΑοεῖ, -- ΎΒΕ Ῥαϊίοδη, Αἰεχδη- 
ἀγίδη, οὐ [μυςϊδη ἴαχε 

οὗ ἴδε βᾶτθ. Το ἰεῖ- 

ἴεγ5 βίδηἀϊηρ δίοῃβ τὸ- 
ἔεγ ἴο ἴδε 5δπΊα ἰδχίβ. 

Ξε Τῆς [,Διίη ἰεχὶ οὗ τ Ε5- 

ἄγαϑβ. 

Ξ-- ἘΏΡ] 15} Νεγβίοηβ. 

3 Ἐπὰ. 

ἘΝ", 

ᾶ πΦ' Οὐκ ϑορίυαρίπι ετ- 
5βίοπ. [ἡ ἘΖγ.-Νε. (815 
δἰτσανβ τη Δ η5 2 Εϑγαϑ 
85 αἰϑε! συ πε ἔτοπι 
: Ἐϑβάγαϑβ. 

--- Τῆε ΑἸεχαπάγιπα ἰεχέ. 
-- Ψαιίςδη ἰεχὶ οἱ ϑιυγεῖα. 

αι 

α΄» 
φ- -- ΤΏς ϑἰπαίτς ἰεχί. 

α- Ξε Τῆς [υυοΐδη ἰοχῖ; δὰ. 1,.8- 
βατάς. 

[Ἵ Ξε Ηεῦτενν σοῃβοηδηῖαὶ ἰοχί. 

3 Ξε [,διίη ψεγβίοη οἵ Ϊεζοπια. 
] ΞΞ ]υάδίς βουτοεβ οὗ ἴδε 

Ἠεχαδίευς. 

Κι. Ξε ΚοιΒΙΡ, (6 Ηεδῦτον ἰοχὲ 

85 ὙΠτίεη. 

ΜΤ. Ξοὸ Τῆς Μαβϑβογεξὶς ροϊπίδα 
ἴοχί. 

Ν. -- Μεπιοῖτβ οὗ Νεβοιπιίδῃ. 
ΝΤ. Ξε Τῆε Νεν Τεβίβδιμεηϊ. 

ΟΤ. Ξε Τῇοε ΟἹά Τεβίδιγθηξ. 

Ρ - ΤΊ ῥτίεβϑιν βουγοοβ οἵ 
τὰς Ηεχαίευςβ. 

οι. Ξε Οὐτά, {πε Ηεῦτενν ἰοχὶ 85 
τεδά. 

ἙΕ. το Το Βοάδεϊοσ, οἵ εαὐϊΐοτ. 

ΕΝ. -᾿ Τῇο ον ϑεα Μετγβίοῃ. 

Ἐν. τ ΤῊΣ πιατρίη οἱ {6Ὲ Εδ- 
νἰβΞοὰ Νεγβίοῃ. 

"1 -Ρ' Τῆς Νυϊραία Νετβίοη. 
γιββ. 1 Ψειβίοῃβ, 808}. δῃ- 

εἰεηξ. 



ΧΙ ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ 

Π. ΒΟΟΚ5 ΟΕ ΤΗΕ ΟΡ ΑΝῸ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΞΘ. 

Ατὰ. τΡῖ ΑΠΊΟ8. 7ε. πα Τεσεπ δῇ. 
Αροοσ. π Αροοσυρδδ, ἀροςν- | 1η. - Ϊοδη. 

ῬΒδὶ. ᾿ 1ο. -τιΟΡ Τοεὶ. 
7.9. Ξε Ϊοβῆυδ. 

1:, 2 (ἢ. Ξ σ, 2 Ὁβσοηίεϊεβ. 7ι. Ξε Τυάρεϑ. 

θη. - Πδηϊεὶ. 1,2Κ. -ι, 2 Κίηρϑβ. 

θὲ Ὁ Θευξετο δόμα: ν. « [Ιενίδου. 

Ἐϑιί. 5: Εβίβεγ. Ι, 2 Μᾶς. -Ξ Ι:, 2 ΜαἼοδῦθεβ. 
Ἐχνν  ἐξὶ Εχοδυε, Με. -- Μεϊδοδ. 
ΕΖ. τι ἘΖοκίεὶϊ. 
Ἐξι. Ξε Ἐζτα. Να. -- Νδδυπι. 

Νε. π5- Νεβεηιίδῃ. 
συ. Ξ- (εηεϑβίβ. Νυ. Ξε Νυ θεῖ. 

Ηκ. “Η " Ρ5. -- Ῥ541Π|5. 

1,25. Ξ 1,2 ϑαπεὶ. 
13. Ξε δαγὶν ρδγίβ οἱ 1βδίδῃ. 

15. Ξα Ἔχ! ]ς ρατίβ οἵ 13δ΄δῃ. Ζε. Ξε Ζεςβιασίδῃ. 
15. Ξε ροβίεχῇιὶς ραγίβ οἵ [βαῖδῃ. ἱ Ζρ. ΞΞ Ζερβδηΐδῃ. 

ΠΙ. ΑὙΤΗΟΒ5 ΑΝῸ ΜΕΙΤΙΝΟΞ. 

ΒΌΒ. 5: Ἡεῦτεν δηὰ Ἐπ 9} 1 Ὀτῖσ -- Ιηἰτοάυςείϊοη ἰο [ἰξετα- 
1ρχίοου οὗ ἴδε ΟΤ',, ἴυτε οἵ ΟΤ. 

εὐϊοὰ ὃν Ε. Βτοσι, | θυ. -- Β- δυδ. 

5. Ε. Ὀήνεσ, Ὁ. Α. 

Βεΐρε. ΕΒ. Ξε Ἐπογοϊορεάϊα ΒΙδἰΐςδ. 
Βετῖ. -- Βογίβοϊεῖ, Εσγα τ. Νἐ- 1 Ἐ5. τὶ ἘΖτγα ϑιίυάϊες (Τοστου). 

κενεα. Ἐν. Ξ- Η. Ἐν αἱ). 
Β.-Ἀν5. -- Βευίβεδυ- γββεὶ, Εσχα, 

Νεῖ. μι. Εσίκεν. σε5.8 π-- Οεβεηΐι5, Ηςρ. [μεχ. δὰ. 

ΒΓ. -ι Ῥραπ)5, Ι(Ο. Βιμ!. 
Βυ. ππἈ Κ.ὌΒυάάε. σεβϑ: -Φ Ηἰ3 Ηεῦ. Οτἴδηι. οα. 

. Καυΐζβοβ. 

σβε. Τ. Κι. σβενης. 
συ. π5- Γ(υγιῖ5, ΟΒτου. ΓΟ. 100. πτι [πιογσηδιϊοηδὶ Οσίτἰςοαὶ 

Οοχητηθπίδγυ. 
8. Ξε Ηλϑιίηρο᾽ ίοϊομανν οὗ 

δε Βίδϊε. 1Βῖ., 5 7ουζτῃαὶ οἱ ΒΙδ]οαὶ 1,11- 
Ὁε. Ξε Ἐποάετῖς Πε ΠΖϑο. δγδίυγε. 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ 

7ει. “" Ϊεζοπιε. 
7.5. - ΕἸ. 7οβερδυ8. 

Και. -- Κοβίειβ, ἢ ἑεάεγλεν- 

«ἰεϊϊμηξ. 

Κυε. ΞΞ  Α. Κυεηεῃ. 

[85. -ῷ Ρ. ἀε 1,ἀφατγάς. 

Μα. «-5- Μαπῖὶ, Βίδ- Αγαπι. σσϑῃι. 

Μευ. -- Μεγεγ, Επίσιεδμηξ. 

ῬΘΒΑ. 5- Ρτος. ϑ8ος. ΒΙ0. ΑτΒ. 

Ἐγνὶε -ο Εζυ.-Ν ει. σι. ΒΙΡ]ε. 

Ἐ5. - -. Βορογίϑοῃ 5.1}. 

ϑροῦδυὰ - ἅγανι. Ῥαβῇ. μι. Οσί. αμ5 

Εἰοῤλαιεέηε. 

δεῖβ. -- ϑείϑεηθεγμες, Ἐ:ά. Νεῖ. 

ϑίεξ. 5“ 5ιερίτίοα, Ειτ., Νοῖ,. μ΄ 
Ἐπὶ 

85|. Ξ- Ε. ϑπιεηά, 

ϑίδ. Ξ- Β. ϑίδϊε, Βίδ. Τἰεοὶ. ὧφς 
4.Τ. 

δι. -- ϑίγαςκ, ὅγαηι. ἃ Βὲδὶ].- 
Αγαρι. 

Με. -- 7. γε ΙΒαυβοι. 

ΖΑ͂Υν. - Ζεὶϊιεελτὶξε [. αἰμεεί. 
Ἡνἰσσεησολαῇ. 

ΖΜΟ. --2. ἀ. ἀεμίξοπ. Μονξεη- 
ἰάμά. Οεϑεϊϊολαῖι. 

ΖΡΥ. π-:Ζ. ἀ. ἀειμεοῖ. Ῥαϊ. γε- 
γεὶπ. 

ΙΝ. ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΕἘΒΡΕΟΙΑΙῪ ΟΚΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ, 

δὺτ. -- δοτονίδιίοῃ. 

δες. Ξε δοςυβδῖϊνα. 

8ες. (οζ. ΞΞ οοξτιδᾶῖς 8ςς. 

δες. ἴο -Ξ- δοοογάϊῃρ ἴο. 

δεῖ. τε δεῖΐνε. 
δα). -- δἀ)εςῖνε. 

δὰν. Ξε δἀνεῖῦ. 

α.λ. Ξε- ἀπαξ λεγόμενον, Μοτά οΓ 

Ργᾶϑα υϑϑα οποα. 

δΡΡ. -- δρροϑί[ἰοῃ. 
Ασ. -- Αγδθὶς. 

Αἴᾶωβ. -- Αγδιηδίς. 

δῖ. Ξε δυίίςϊε. 

Α5. ΞΞ. Αβϑουτίδῃ. 

ΒΔ. - Βαεαδγίου, Βαυυ)οηίδη. 

Βεη). “5- Βεηγαχηίη, Βεη)απαίξε. 

Β. Ατϑῃ."- ΒΙΌ]1οαὶ Ασαπχαὶς. 

ΓᾺ πιὸ οἷγοα, δΔΌουϊ; 490 ΟΜ ῆ,, 

σι. 

ς. - Ἑδβδρῖεσ, ςμδρίεσβ. 
οὔγοη. - οβγοποϊορὶςδὶ. 
«οἀ., ςοὐά. -- οοάεχ, ςοὐϊοε8. 

φ. Ξε οοηξεν, ςοτηρᾶζε. 
Το. Ξ- οοξηδῖε. 
ΓΟΙΏΣ. ΞΞ (ΟΠ ΘΠΙΑΓΥ, ΟΟΠΊΠΘΏ- 

τΑγίεβ. 

ςοη). 5Ξ οοπ)υπείίοη. 

οοηβος. -Ξ- οοῃϑεσαῖνα. 
[τν -- ςοηϑβίγυςϊ. 

ἀεὶ. Ξε ἀεῖς, 5: {|Κε οὐ. 

Ῥευϊ. - Πευϊετοποπῖς. 

αἰϊτίος. - ἀϊτιορταρῃν. 
ἀυῦ. τε ἀΔυδίουβ, ἀουδέέυ!. 

ἄυρ. 5- ἀυρὶϊςαίε. 

εἶθβηυ. 55 εἰβενθεγο. 

δρΡἢ. -- εἰ ρμϑίβ, εἰ ρῃδιῖς. 

ἐβρ τ ἐβρεοΐδιγ. 
εαυΐν. -- εαυϊναϊεηϊ. 



χὶν ΑΒΒΒΕΝΙΑΤΙΟΝΒ 

ἐ, αἣ. -- ἀῃμὰ οἰδοῖβ, ἊβΡ. δϑϑοςῖ- [ οὐ]. Ξε οδ)εςξ. 
δίεβ. ΟΡ. οἷ. - ποτὶς χυοϊεὰ. 

εἰ, 9α55. - εἰ ῥαςείρε, ἀρὰ Βεγα δπά 1 ορρ. Ξὸ ορροβίϊθ, 88 ορροβεὰ ἴἰο 
ἴδετε. οΥ οοῃίταϑίοα σῖτὰ. 

εχς. -ΞΞ- ἐχοορῖ. 
εχϊ!. Ξ- Ἔχ]]ς. Ῥ. τε ρεΐβοῃ. 

ΒΕΓΕΚ ΕΝ Ρᾶδρ. Ξε ρβρυγυβ. 
ἐ Ξ ἡἀρύθ ΡΑΓΑ]]. -- ραγδ!!εὶ σε. 

: τδῖϊνα. Ρατῖ. π- ραγέειε. 
[ρὶ. Ξε ἐεπιἰπΐπα ρ]υγαὶ. 
ἔτεᾳβ. 5Ξ ἐγεχυεηϊδίϊνα. 
5. πὶ [επιϊηΐης 5ἰησυΐατ. 

Ρᾶ55. Ξε ραβϑβῖνα. 

Ῥεῖβ. τ Ρεγβία, Ρεγβίδῃ. 

φί. ΞΞ ρεγίεεοϊ. 

ξεπῖ. 55 ρεμς. ΡΙ. Ξξ ΡΙεἰ οἱ νετῦ. 

εἰ. Ξε ρίοβ8, φἰοββδῖογ. ΡΙ. Ξ Ρἰυγεὶ. ᾿ 
Οκ. τ Οἴθεκ. ΡῬοβίεχ. -ΞΞ ροβίεχιης. 

ΡΓ. Ξε ῥγίεβί, ργίεβδἑβ. 

Ηερ. - Ηεδτεν. Ρτρά. Ξ- Ῥτεάϊοδίε. 
Ηρα. 5-- ΗΙρΒΪ οἵ νετϑ. Ρτοαχ. 5- ῥγε εχϊϊς. 
ἩΐΩρ. -- ΗϊΒρδεὶ οἵ νετῦ. ΡΙῈΡ. -Ξ ρῥτεροβιξίοπ. 

ΡΙῸθ. τ ῥχοῦδθϊε, ργοῦδ ν. 

ἐδ. πὸ ἐδίδενε, ἴθ 186 βᾶτηε [ Ρἴοῃ. τ ργοῃουῃ. 
Ρίαςβ. Ρῖς. Ξε ρδγιϊςῖρὶε. 

ἑ. ε. το ἑά εεἰ, ἴμαι ἴ5. Ρυ. -- Ρυδὶ οἱ νετῦ. 
ἱπηρί. 5 πηρεοτίεςϊ. 
την. Ξε ἱπηρετγαῖίνε. αυ. ΞΞ φυεβίίοῃ. 
ἱπί. τὸ ἰηβηϊῖνε. ᾳιυ. -- φμοά υἱάξ. 
ἱπῖτ. πα ἰπιτοἀυςίΐοπ. 

΄ τὰ. -- τεδά. 
7ετα5, Ξ 7εταβαίειι. τεῖ. Ξε γεϊδεϊνο. 
͵.85.. 5- }υδδῖνε. 

'. τ ὐϊος; ὅδ. -- ϑαιηδγία, ϑδιηδγ 88. 

ἴκν. -- [ανΐτο, Γανίξθβ. το ΟΞ ἜΣ 
ἤ- Ὠ  π--Ἦ Πππεγαὶ, Πτεγαὶ]ν. τ ἜΣ ὕν. 

τὰ. τα τηδϑου πα. βῖ. Ξε εἰαίμς, βιδίε, βέδεϊνο. 
ταῦ. “-- πιεδηΐηρ. 500). 5-- βυδ)εοῖ. 
τρί. 5Ξ- πιδϑου πε ρΙυταὶ. βιδϑι. -- βυλδβίδηϊνε. 

ΤΆ8. Ξε πῃλβουϊίης βἰησυίατ. 5:5: Ξ σμὸ φοσε. 
55}. ταὶ ΘΠ] 40 6. 

Ὡ. τε πουῃ. 87. - ΞΥ̓ΠΟΛΥΙΏΟΙ. 
Ὦ.Ρ. 55 Ρζορεζ ἤδη. 
Ὡ. Ὀτ. ἶος. ταὶ ρτορεσ που οὗ ρίδοςς. | ἴ.- Ξα {{πλ68 ((οΟ]] ον ἃ ἔυτ- 
Νεῖ. -- Νειβίηϊπι. Ῥεῦ). 
Νίρη. - ΝΙΡἢαὶ οἵ νετῦ. τ. πὶ [ΓΔΏΒΙΕΓ, 



ΑΒΒΒΕΨΝΙΑΤΙΟΝΘ χν 

ἘΔΏ5. 55 ἐσδηϑιεἶνο. Ὁ. κα υἱόε, 866. 
Ἐξ. εἴτ. -- τεχἕυδ] Εστοσ. νῦ. -- νεῖ. 

οἵ. τα υἱῦὲ ἐμίγα, 5εὲ Ὀεΐον. 

ν νν. τὰ νοῦβα, νΈϑΈβ. ν.5. τα ουἱδὲ ξεῤγα, 8εὲὲ δΌονς. 

ν. ΟΤΗΕᾺ 510Ν5. 

{ ρτιεᾶχοά ἱπάϊςαδαϊοβ ἃ]1 ραβϑϑαροβ [ - ὀἩρίυ5 ἀεποίεθβ ἔμδἰ οἵ βεσ βαβϑβασεβ 
εἰϊεά. ταῖσι Ὀς οἰκοά. 

1 Ρδγβι]εῖ, οὗ πτοτὰβ οσ ςοἴδυϑεβ ' " πτὸὶ βίξῃ οἱ δοῦγενίδιίοη ἴῃ Ηδ- 
οδίεθν βυποηγτηουβ. Ὀτεν πογάϑ. 

- οαυΐϊναϊεηΐ, εαλι6153. 

νι. ΝΑΜΕΒ ΒΕΟΌΚΕΙΝΟ ΕΕΚΕΟΌΕΝΤΙΗΙΥ. 

Ασὶ. τΞὸ Ασίδχοσχεο 1 [οηρί- [ἰ Νὰ . -τὸὶ Νεβεμίδῃ. 
ΤηΔΏυ5. ϑ8η0. 5: ϑ8ῃθα ]αῖ. 

Ατί. Π. -- Αγίδχεγχεβ Π Μποῆου. ᾿ ὅ8εβ, 5- 5ῃεβῃθαζζασ. 

ΓΟ. -ε Ουτυβ. Το. - Τοδίδῃ. 
θασ. τε Παγίυϑ 1. Ζει. Ξα Ζευυδρδρεὶ. 

7.5. πὸ Τεβῃυδ οσ 7οβδυδ. 

νΠ. ΒΕΜΑΚΚΘ5. 

ΒΙΌΙ οδ] Ῥαββαζοβ δσὲ οἰϊδὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴμ νϑῦβεβ οἵ ἐδε ΗἩθῦτγον ἰοχί. 

ΝΓΏΘΓΔ15 γαϊϑεὰ ἀρονα δε [ἴῃς (1) δέξο ἤυσηθγαὶβ ἀοβίηδίίης ομαρίογβ 
ἰηάϊοκία νεγβεβ ((. 63); (2) δίϊεσ ὈσΌΡΕΣ παπλεϑ σοΐεσ ἰο βεςιἰοῃβ οἱ στατι- 

ΤλΔΙ5 ΟΣ Ῥᾶρε5 οἱ θοοῖϑβ (6 ε53.}9). 





ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

δι. ΤΗῊῈ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΕΟΕΜ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚΒ. 

Τῆς ὈοΟΚΒ οἱ ΕΖγ. πὰ Νὲε. ψεγε οὔρίηα! γ οης, δῃά οὐρῃὶ 
ΤΕΔΙν ἴο 6 80 οομιπθα πον. ὙὍΤΒα ενϊἄεπος οὗ [18 18 ονεῖ- 
ἩΠΕΙπίηρ. Ὑὸ Ροϊηίβ βιβῆος ἔοσ ἃ ἀεπιοηβίγαϊίοῃ: (1) ΤὙΠῈ 

βίοσυ οἱ ΕΖγ. ἰβ ῬδΥΓΥ ἴῃ ομα ὈΟΟΚ, ΕΖγ. 7-1ο, δηά Ρδγίὶν ἰῃ 
ἴδε οἴβεσ, Να. η1-812.} Τη 1: Ἐβά. ἴπεθ6 ἔνο ραγίβ γα. υηἱϊεὰ 
ἴῃ ἃ βίπρὶε θοοῖκ. (2) Αἱ {δὲ εηὰ οἵ βὰς ῬοοΚ οὗ {μ6 ΟἿ᾽. {μετ 

816 οογίδίη Μαββογοίίς ποῖΐθϑ, ρίνίηρ ἴμῈ ὨυμθοΓ οὗ νεγβαβ, ἴῃ 6 

τ 416 Ροΐπὶ ἱμ ἴῃῈ νοϊιπηθ ΟΓ τΟῸ]], εἴο.Ό ὙΠΕΓῈ ἃγῈ ΠΟ βυςἢ 
ποῖο8 δὲ (ῃ6 εηά οὗ ΕΖγ., δηά ἴποβα αἱ ἴῃς δεηά οἵ Νβα. σονεσ θοΐἢ 

ὈοΟΚβ, βμονίηρ [παΐ (Π6 ἔνο οοπϑιϊζυϊεά ἃ 5ἰηρὶε σοσκ τε 
[8οβα ποΐθϑ ψ σα τηδᾶςἷ 

1 15 δἰϑὸ ζεῃθγα! ν ἀρτεοὰ [μαὶ ΕΖι.-Να. οὐρίηα!ν ψγὰ8 ἃ 
Ρατὶ οὗ ἴδε Ὀοοκ οὗ (Ἀ., 50 (Βαϊ [6 σΒοὶε σοσκ νγὰ8 ἃ σουη- 
Ῥγεβεηβῖνε μἰϑδίοσυ οὗ ἴδε εν ἔγοπη Αἀδπὶ ἄονῃ ἴο ἴδε ἐμὰ οὗ 
186 Ῥεγϑίδῃ ρεποά. 

7 5 ἴσυς (δὲ ἰπ (δες Ηερ. Β[0]ε οὐ θοοκβ ργεοθάβς (Ἐ., ἐδουφῃ 
ἴδε τίχῃι ογάεσ ἰ5 ἰουπὰ ἰπ ὦ. ΤΏε ογάεσ ἱπ {μ6 ΗδΡ. σδῆοι ἰ8 πδίυγα! ν 
ΠΙορίςαὶ, δηά ἰ5 ργοῦ. ἀπε ἴἰο {πε ἔδοὶϊ {δαὶ ΕΖι.- Νε. νᾶϑ δοςεριοὰ 
858 Γςδποηΐςδὶ δείοσε (β. Τῆς δος ἴ5 ἐμὲ (ἢ. τὰβ υηάογ ἃ ατοαὶ 
ἀεαὶ οἵ βυβρίοῖοη. 11 νὰβ ἃ Ὅοοϊκ ρᾶγα]]. [8:5 δα! οσ ἰβίοτίθβ Ἰοης 68- 
{Δ 0}15Π|ἀ 88 αὐἱδβογίτεβ, ἀπά αἰβδεγίης ἔγοπι ἰμεπὶ 80 τῆυς ἐμαὶ {86 
Ῥτεβθηςε οὗ [6 πεν τοῦκ οτεδίοα αἰ βηςι 165. ΕΖε.-Νε., οα 16 οἴ μοῦ 

Βαηά, οοπίαίποα ἐΠ6 ΟἿΪΥ δοσουηΐ οὗ ἴμ6 ἱπηροτίδῃς Ῥεσβ. ρεγίοά. Α 

Ρατὶ οὗ {με ἰαγρε ψογίς οἵ (Ἐ. να5, ἰμβεγείοσε, βενεγεὰ ἔτοτι {πε γεβὲ, δηὰ 
Ὠδίυγα!ν πὲ (μὲ μαγὲ ἀεα! της στ ἰδ οἰδογινίϑα ἀρ κηότῃ ροτγίοά, 
δὰ οἱ ψπῖς ἢ ἐμετε τγὰβ ἢ0 ἄυρ., δηὰ [ἢΐ5 ρατί νγὰ8 δοοερίβα. [δίοσ ἴῃς 
τεϑὶ οἱ {δε σοσῖ ἰουπά [15 ρίδος δὲ με νοῦν δηὰ οἵ ἴῃς σδῆοῃ. 

Τῆε ογάεσγ ἴῃ (ὦ τεδ}ν ἀοεβ ποῖ οοπίγανεης 1[}18 σοηο] υιϑίοη, ἴογ {π6 
ΕΚ. τταπϑϊδίοσβ πηδάς ἃ δοῦν διτδηρεηιεηΐ οὗ {86 ᾿Δῆοη Οἢ ἃ [ἰτεγαγυ δ 858, 

ΦΤὴε ξτουπάς ἴοτ ἐπα [πη διίοη ἂτὲ είνε: θεῖον ἰῃ ἴμε ἰχοδίπγεϊ οἱ 86 Εἰδίοιν υπάετ 
ἴδε τείχη οἱ Ατι. Π. 

1.5εε ἔυσῖβες τῶν δεῖ. “Ἐζι.-Νο-.,᾿" ἴὼ. 08. ἵνπο, 

1 
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Ρυϊείης 411 ἴδε Βἰβιοσίοαδὶ ὑοοῖκβ ἱοξείμεσ. με {με ἰγδηβροβί(ἰοη νγὰ5 
ταϑᾶδ οὐ [8 ἷ58 θαβ8ἰ8, (ἢ. νγὰ8 ρυΐ Ὀείοσε ΕΖσι.-Νε. ἔγοπῃ σβγοῃ. οοῃϑιἀ- 
εὐϑιοβ. 
ὝΒεα ἴδ ς ἀπ) υποΐυγε νγὰ5 ταδάς, ἔθεσε Ἀρρϑᾶῦβ ἴο ἔδνα Ῥθθῃ δῃ δοοὶ- 

ἀεηῖ, ἔοσ {με βενεγθὰ ραγίβ ονεγίδρ, Εζγ. 1.5 θείης ἰἀθηξῖοαὶ στ ἢ 2 

ΟᾺ. 365: ὙΠ ἰδίξεσ ἐπάβ ἱμωῖμε τηἱά]ε οὗ ἃ βεηΐεηςε “δηά Ἰεῖ Ὠΐπὶ ξὸ 
Ὁρ,᾿ ἀπά ἰπ ἴῃς τυ ]ε οἱ γ.᾽5 ἀβογεαε. Τδαε βίτηρίεαὶ εχρίαπδίίοη οἱ 
τε βἴγδηρε ἰαοὶ ἰ5 1μδῖ ἃ ςοργϑὲ ψῆο γψγἃ58 σογκίης οἡ με θοοΚ οἱ (Ἀ. 
Βιδὰ 85 Ηἷβ Ἔχειηρίασ οης οἵ με οἱάεγ δἀϊεϊοηβ οοη αἰπίηρ {π6 σοῖς ογὶς- 
ἷμαὶ ὉΒ.- ζσ.-Νε. Ης σοὶ Ῥεγοπά ἰμ6 ροὶπὶ οἱ ἀϊνίϑίομ δείογε δ 
ποίοα ἢἶ8 τηϊϑίακε, δηὰ 18 5311}0 888 θδεῃ ρεγρεϊυαϊθα ἄονπὶ ἴο {88 
Ῥτεβεηΐ ἀαν. Ηοσμογίῃ εἐχρίδίῃβ αἰ βεγεμιὶν (ΡΘΒΑ. τοοι,}). 

11 15 ἰμάϊθρυΐαθ]ς ἐπὶ ΓΒ. δπὰ ΕἘΖζι.-Ν 8. σοπια ἔγσοπι ἴΒῈ βᾶπις Ββαπά. 

ΎΒοετγα ἰβ ῃὸ Ὀοοῖς ἰη {πε ΟἿ᾽. ψ μοὶ μᾶ5 ταογε τηδγίκοα ρεου γί εἶε5 ἔμ δ πῃ. 

Ομ. ὙΒεβε σονεσ ΡΟΙΒ ᾿ἰϊεγασν [εαΐυγεβ, ἰανουτγίε ψγογὰ8 δηᾶ ὄχργεϑ- 
βίοῃϑβ, ρεου αν βίγὶε, εἴς. (ἴοῦ ἃ ᾿ἰδὶ οἵ ψῃϊςῃ, 5εῈὲ Ουγί.7), δηὰ αἷϑοὸ 
ἰϑιογίςδὶ ἐεδίυγοβ, ἴον {πὸ Ογ. δὰ δἷβ8 οσγῃ νὰν οὗ Ἰοοκίῃς δὲ ἴδε 
Βἰδίογν, δπὰ μἷβ ἰβϑοσν Ἴοϊουγβ δῖ5 γοσῖς 80 τῃηγκοάϊν ἐμαὶ ἰξ 18. οἴϊθῃ 
αυϊέε να! μεἰε55 ἴο (86 βευάεηϊ οὗ Εἰδίογγν. ὙΒεγε 15 βοδγοοῖν ομα οὗ ἔμεβ8 
Ῥδουϊαγίεἴε5 ἰΒδὲ ἰ5 ἠοῖ ἰοπιηά αἴ5ο ἴῃ ΕΖγ.-Νε. ἙἘνίάεηςς αβιδε οτἰ ίηδὶ 
Ὁ} ἰ5. ἰυγηϑηῃεοα ἔσγοπι Εβά., ψμῖς ἢ σοηΐδίηβ ἵνὸ σοῖς ς. οὗ (Ἀ. 
(2 (ἢ. 35, 36) δῃὰ ἰβεξῃ ζοεβ οῃ ἀϊγεςιν ἴο Εζγα, πιϊδουΐῖ [86 ἀυρ]ςα- 
τίοῃ ἰουηά ἴῃ ΗεΡ. Ευγίβεῖ ονίάθηςς ἰ5 φίνθη Ὀν Ουτί, 1πγ. 8". 

8.2. ΤΗΕ ῬΡΑΤΕ. 

Τὸ ἰ5 ἀϊδίου! ἴο ἀ64] 5αιἰ5ἔαοιουν ΙΕ ἐμιῖ8 Ῥσόθθπα, ἔοσ ἘΖτ.-- 
Νς. ἰ5 ἃ οοτηροβῖϊε ψοσῖς δηἀ σοηΐδίηβ βοῦγοοϑ ἔσγοσα αἰβογεηΐ 
ῬΡεποάβ. ΠῚ δε ἀεξογεα οἱ Ουτυϑ ἴῃ ΕΖτ. τ 15 οὔρίηδὶ, [ἢϊ5 15 (Π6 
Θδγ οϑὶ ρογίίοη δηφιθείοηρβ ἴο 538 Βι5σ. ΕΖ. 417-25 15 πηδάθ ὕὑρ 
ΟὨἰεΠγ οὗ ἵνο ἰεϊίεγβ ΐοἢ Ὀοϊοηρ ἴο {πε τεῖρῃ οἱ Ασίδχογχαϑβ, 
δηά Ὀεΐογε διἷβ 2οῖἢ γεᾶσγ, ἐβογείογε 5 ἀδϊθα βοσβθνβογε ἰῃ ἴ86 
Ρεποά 464-444 Β.6. Βυΐ τδὲ Ἰεϊζειβ τὲ ἱπηρεάάδα ἰῃ ἃ πδτ- 

ταῖΐνε, ἀπά ἴἰ 15 τ ροββίθ!α ἴο βὰν ψβθη [με σοχηρ ]δτίοη οἵ {86 
Ἰεξἴεγβ νσαβ τηδάβ, εχοερὶ {πὶ 1 νψὰβ8 Ὀεΐοτε {πὸ Ὁ μσοηίο ἐγ {{π|6. 
ΤΒς Μεχηοῖτβ οὗ Νεβοηλῖδ ἢ γεγῈ ΔΡΡΑΓΘΩΕΥ στ ἴεη βοοη δέζεῦ 
Ηἷ5 βθοοῃά δαπηηἰβίταϊίοη, οογίδίη!ν ποὶ ἰδῖογ (ῃΔἢ (6 επὰ οἵ 
[δε τεῖρτι οἱ Αγίδχογχοβ, 424 Β.5σ. Α5 ἔογ ἴῃ ἀδῖβ οὗ ἴ86 ψ8ο]8 
στ οτῖκ, (Β.-ΕΖγ.-Νε., [Ὁ 15 ἀπηδοεββατν ἴο ἀυρ] σαῖς ἴΒ 6 ἐχςε!]θηΐ 
ψΟΥΚ οἱ Ουγ}5 (Ὁ. Πρηγ. 83). Ογίδί]Υ οὐσ ὈΟΟΚΒ σὸ ἀονῃ ἴο [86 

Οτεακ ἄρα, δηᾷ [ἴ 15 αυϊῖα ἐπα ροββῖθ!]ε ἴο ῥίαςε [ἢ ψΟΥΚ δα Π 6 Γ 
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10.82η 300 Β΄. γε οδὴ ψὶῖ ἃ ρσοοα 64] οὗ σοηβάδποθ πάπα 
ἴδ τοϊτὰ σδηίυΓΥ Β.6. 88 1}ς {ἰπ|6 οὗ [86 ΟΒτοπίοϊογ, θὰξ σδηποῖ 
θὲ τῇοσγα δἽχδἼί. 

δ.3. ΤΗῈ ΟΟΝΤΕΝῚΒ ΟΕ ΤΗῈ ΒΟΟΚΘΒ. 

Ἑσνα τ. Τα τεΐυσῃ οὗ ἜἽχὶϊεβ ὑπᾶεγ ΘΒΟΘΏΌαΖΖζαῦ Ὀτίπρίηρ [Π 6 
βϑογοα νεβϑβεὶβ οἱ 86 [πρὶ δηᾶ Βανίηρ ρεγιηϊβϑίοη ἴο σευ ]ὰ 
186 ἰερὶα. 

21.-5.. ΑἍὄὔ1ϊ51 οἱ τεϑίἀδηΐβ οὗ [με ργονίῃηςε οὗ Τυάδῃ. 
275-22, ΤΕ Ηδῦτεν βίογυ οὗ {πὸ τευ ]άϊΐηρ οὗ [μ6 ἴθρὶς υη- 

ἄεγ με ἰεδάευβῃὶρ οὗ Ζεγαρθαῦεὶ δηὰ 7εβῆυδ. 
455..Α ἐγαρτηθηΐ, ἀεβοτρενε οἵ [μ6 ορροβίτίοῃ οἵ ἴμε θη! 16 

πείσῃθουγβ οὗ [Ὠς 7ενν5. 

41:95. (Αγϑτὰ.). Τῇδ σομπηρ  αἰπὶ ἴο Αγίδχοῦχοβ δηᾶ ᾿ἷβ οσάεσ 
ἴο βῖορ ἴδε ὈυΠ]άϊηρ ορεγαίίοηβ. 

435-618 (Αταπι.). Τῆς Ατατηδίς νεγβίοη οἱ [με μιίβίοσυ οὗ 186 
τευ ἀϊπρ οὗ {π6 ἰετηρὶα; Ράγα]]εὶ ἰο 275-43. 

613-53. Τῇ Κεερίηρ οἵ ἰῃς Ῥαββονεσ. 
η7-το. Τῆς Ρῥχίηοῖὶραὶ ραγί οἱ ἘζΖγαβ ἰβίογυ, Ἵσοηϊδίηΐηρ ἴ86 

Ἰεϊίεγ οἵ Αγίδχεγχεβ 7,2. (Ασγδηι.), ἃ ἀδϑογριίοῃ οἵ {86 ραίμοι- 

ἴηρ οἱ ἷ5 σάτάνδῃ, ἴΠ6 αἰβοονοῦν οἱ {πε τηδιτίαρεβ ΜΠ ἴοτ- 

εἴσπογβ, δηα (ἢ αἰββοϊαοη οἵ {Πε86 τηδγτίαροϑ. 
Νεμενηίαῖ τ, 2. ΝΝΕΒομ ἢ ἸΘαγη5 οὗ {πΠῸ 5δἀ ρ]ρμΐ οἱ 7εγὰ- 

βΆ]θ, οὈΐαίηβ ἰεανε οἵ δΌβθησε ἴγοπὶ Ασίδχογχοβ, σο68 ὉΡ ἴο 
7εγυβαίεα ] ἃ σαγάνδῃ, πιᾶ καθ δῃ ἱπϑρεοϊίοη οὗ [ῃ6 τ 8]15, 
Δηἀ ΔρΡΘδ]5 βυσοθββία ἢν ἴο [86 Ρεορὶα ἴο βίατε {π6 ταβίογαϊίοῃ 
οἵ {με ν4]15. 

3.5. ΑἍὄ ̓ [5ῖ οὗ {πε ἴοτοθϑ εηραρεά ἴῃ {Π6 τευ] άϊηρ οἱ ἰῃ 6 ν.41}8 

δηά 186 ρΡοτγίΐοῃ γεβίογοα ὉΥ δᾶοῃ Ὀοάγ. 
245-1 (ἘΝ 4:53). Τῆς οἴοτί5 οἱ ϑδηραδ!αὶ, Τοδίδῃ, δπὰ 

οἴδμειβ ἴο ργενεηΐ {πε γεβίογαϊίοη οἵ [86 νν 8115. 
5. Τῆς ἀϊδίγεθθ οἵ {π6 ἱπηρονοιβϑῃθα [εν δηά Νομοπλ 8 

ΤὨΘΑΘΊΓΕΒ ἔογ {Πεῖγ σα]ϊεῖ. 
61-γῆ. Εσίδεῖ εβογίβ οἵ θα 4}]αἱ πὰ [8 αϑϑοοίαϊεβϑ ἰο στεοῖς 

ΝεβΒεταΐδ 8 ρῥγο]εςῖβ; (πΠῈ σοπιρ οιίοη οὗ {Π6 νν 8115, δηὰ [86 σᾶγὲ 
ἴογ [86 ῥγοϊθοϊίΐοῃ οὗ (δε εἰΐν. 

΄ 
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πὸ Α ἀυρὶϊοαῖε οἱ ΕΖτ. 2᾽.45. 

81:2 Ἐδδυπιρίίοη οἱ {μ6 Ὠἰδίογν οὗ ΕΖτγα, ἀεβοσί δἷης [Π6 Ργοσὰ- 
υἱγαϊίοη οἱ [86 ἰανν. 

815-18. ΤῊΣ οὐβεγνδηςε οἵ {πε Ἐδαβϑὶ οἵ Βοοί!ϑβ. 
9. ΤΕ ἈΓΑΥΟΥ͂ οἱ (ῃ6 [ον ζε8. 
τοῦ "38, ΑἝὔ15ῖ οἱ πᾶπλε5 οῃ ἃ β6ϑ] θα γεοοσά. 

τοῦτ, Μραβυγεβ ἰάθη ἴο τηδἰηϊδίη ἃ ρύΓε γᾶσα δηὰ ἴο ϑ0Ὁ- 
Ῥογὶ (ἢς ψουβϑὶρ οἱ {8ε ἰεπ}ρ]6. 

11. Τῇε ἀταζίηρ οἱ ἃ ρορυϊδίίοη ἴογ 7 Ἔγυβαίθμ, ἃ [ἰδὲ οἵ ἴμοβ. 
ψΠ0 ἀνεὶς ἰη {Π6 ΒοΙΥ εἰΐγ, δῃὰ ἃ τεοοσά οἵ ἴδε ἴονῃβ οὗ Τυἀ δὲ 
δηὰ Βεηῃ)δηγη. Α 5668εὶ ἴο γὅ. 

121-35, 1.1515 οὗ ργεϑίβ δῃηά 1,ονὶε5 οἵ [με νᾶτίουβ ρασγίβ οὗ [88 
Ῥεγβίδῃ ρεγίοά. 

123-22 ΤῊα ἀδαϊςαιίοη οὗ [πε γγ8115. 

125: Ῥτονίβίοῃ ἴογ ἴῃ βυρροτί οὗ {πε ἰδιαρὶς οβῆοοσβ. 
13. Τα τεΐοστηβ ἰπϑιυἱεὰ ἰῃ ΝΕΒΘτ Δ ἢ 5 βεοοπά δατηϊηϊβίγα- 

(ίοῃ. 

ὃ 4. ΤΗῈ ΟΘΗΒΟΝΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΟΕΡΕΒ. 

τὲ σρδίοσίαὶ 85 οοσὴς ἄονῃ ἴο 5 'π Δη ογάεσ (Πδἱ 8 οἴζεη 
ΨΕΓΥ ΡυΖΖίίηρ. Α5 16 τεβϑυὶ οἱ βυοςεβδῖνα βἀϊεηρβ, ἴῃς πιὰ- 
το γ4] 5 νεῪ 8 αν διταηροά. ΕῸΓ {πὸ τηοβὶ ραγί, μβονενεσ, ἱξ 

δ Ροββίθ!ε ἴο γεβίοσγε ἰῃ6 βϑοϊΐοῃβ ἴο ἃ Ῥσόρεγ ὟἿξσομοίορίοδλι 
ΒΘαΌΘΏςΕ. 

ΜΙ ἃ βἴπρὶς ἐχοορίϊομ ἘΖε. 1-43 ἷβ ἴῃ 118 ἔγυς ογάεσ, (Ο.. τ θεϊοῃρβ 
ἴο ἴδε {ἶτας οἱ ΟΥ.; 215-45 ἴο 1δε τεῖζῃ οἱ Πδγ.; 44.“ ἴο Χογχεβ, μὰ 4-55 

ἴο Ατί.; 21-9 ἰ5 οῃς οὗ {με ἰδίε ραββαξζεϑ ἴῃ ἴῃ6 ὈΟΟΪΒ, δὲ ἰεαϑὶ 85 ἰαΐϊθ 85 
Ἑζτ. Τὸ (δε τεῖψτι οἱ Ατί. Ῥεϊοηρβ αἰβο 4]} οὗ πε Νβ. παγγαῖϊνε, νὶζΖ., 

Να. 1:-ῦῦδ, Ἔχς. ο. 31:33. ὙΠΙΟΒ 8 ἰδῖθ, τσ 1237 δηὰ 13. ὙΒετῖα ἰβ ἰεΐε ἴῃ 
18ε ὍοΟΚ οἱ ἘΖτ. ἔμγες βεοιίοηβ, 435-618 61.- δηὰ 7-1το. 455-61: Β6- 

Ἰοῆζϑ ἴο {με {ἰπ|ὸ οἱ Ώδγ. δῃὰ βδουϊὰ ἀΐγεςεν [ΟἹ] ον 256-4᾽, [Ὠ6 Ηεδ. 

νοτβίοη οὗ {πε β8π|6 βίογυν, πε ρίασε ἰδ ῥγϑοῖοδιν μᾶ5 ἴῃ Εβά., ψβογα 
ἰξ ἔο!ο5 4. [{ 19 ἃ βίογυ δρρδγεηῖν ἰαδῖε ἴῃ ἰ18 οτρίῃ δῃὰ ἠοΐ οἵ νεγῪ 
δτεδὶ ναῖε. Τοστον μοὶ 5 {μδὶ 4-61 νψγἃ8 ἱποογροσγαϊϑα Ὀοάπν ὈΥῪ ἴα 

ΟΒσ. (Ε5.1..), δῃᾷ ἐμδῖ {με ἰεπιρὶε ντὰ8 Ἑομίεθν ἴῃ σαϊπα ἴῃ ἰμ6 οοπιρίαἰηξ 

οὗ ἰδς θα. Βαυὶ ἷβ8 τοδϑοηίηρς ἰβ ποῖ ςοηνίποίηρς (ν. 4). ΤΒε ἵνο 
Ῥαββᾶρεβϑ 47-5 δηὰ 455-616 χρρ]ν μανα {{{π|6 ἴῃ οοσηῦοη. ΤῈΣ ἰδίας 
Ῥαββᾶσζε Μ88 γεηονϑα ἔσοπὶ ᾿ΐ5 ῬΣΟΡΘΣ ροβί το θασδιβϑε ἴΠ6 ἔΟΣΙΠΟΓ ττᾶ8 
ῬΤΟΙΡΙΥ ἱπίεγρσείεα. 11 νᾶ8 ἃ σοπιραγδίίνεϊυ ἰδία δα ἀϊτίοη, ἴοσ ἰϊ5 ἴω- 
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βετιίοη πογιοά μΒανος πίςἢ ϑοτῖε οἵ ἰῃς εαγὶϊογ τηδιοσία!. Απ οαὐϊΐοσ δδὰ 
ἴδε Ηεν. βίου οἵ ἴῃς τερυϊάϊηρς οὐ ἔπε ἴεαρὶς (275-45), [ο]οτοὰ Ὁν 

ἴδε ςοττεβροηάδπος τὶ Ατί. δθουϊΐ 186 του ϊ)αϊης οἱ [π6 εἰϊγ; τς 
Ατϑσῃ. βίογυ αἀἰβεγεὰ βοηονμδὶ ἔσοσι {πε Ηθῦ.; (ς οαἀϊῖοτ ἱποογρογαιθά 
185. νεγβίου δηά τηδὰς ἰξ {δε δα5815 οἵ ῃἷβ ἢἰβίοσγυΥ. Ηϊ ἴβεὴ ργοςοοάθὰ 
ἴο πιοῦν (ἢς ΗεΌ. βίον ἴο παῖ ἰξ δῇ υηϑυςςαββέ] διἰζεταρὶ αἱ σερυ]ά- 
ἴῃς (6 ἰειηρίςε, ἀπὰ ἰουπὰ ἴῃ 4-335 4 σαυβε οἱ ἰαίϊυτε. ὙΤΒε οτί }ίπαὶ 

βεαυξηος Μγ͵ἃ8, ἰΒεγείογε, ᾿ 275-4᾽ 4Ἐ0-619 244-29. ὍΠεΓο 69-:2 Βα οησβ, 

ἴε ἰ Ββατά ἰο 88ν. ΒΥ ἰΐ8 βυδ)εοὶ ᾿ξ οοπηεοῖβ ἡ δποῖμεσ ἰγασταθηΐ 

(Νε. 8:5-..). οὐ ἴξ τῇδ 6 νεγν οαγὶν (Ὁ. σοτημλ.). γ-1το δεϊοῃρβϑ ἴο ἃ 
Ρετοά δἴϊεγ Νὰ. 

Αποΐδογ ροββί  Π ν σδηποῖ ΡῈ ἱσποσγεὰ. δε ποῖς (πδὶ ΕΖγ. σ Ὀεϊοηρβ 
ἴο ἴδε {ἰἶπηε οὗ Ογ., 215-4} ἰο [δαὶ οἱ Ἀδγ., 44 ἴο ἐμαὶ οἱ Χογχοβ," 

διὰ 4.55 ἴο 1παὶ οἵ Ατὶ. ΤῊς ἰδϑἰ- διηθὰ ρϑββασε ἰεδὰ58 τρῃξ ἃρ ἴο 
(δες σοσκ οἵ Νεῆ., τ Ὡς ἰ8 αἰϑο ἴῃ [δα {ἰπη6 οἱ Ατί.0 Νον Ὀεΐνοοη ΕΖΓ. 

455 δῃὰ Να. σ νὰ δᾶνο, ἤγβί, (86 βἴογσυν οἵ Εζτα (7-1ο), ψῃΐοἢ βου 

ἰοϊονν Νε.᾽5 βίογσυ; βοςοπὰ (454-615), ἃ ἰδῖς δηὰ ὑγαςξίς!ν νδ] ο᾽εβ8 

ἀοουπιεηῖ; δηὰ {μἱγὰ (61"-5), αἴ9οὸ ργοῦ. ἰδῖες. [11 ἰβ, ἐμεγείοσε, ρεσ- 

ἴθςεν Ῥοββίθ]ες {πὶ ἴῃς οτἱρίηαὶ ογάθυ νγὰβ : 2.5-.4., Ν6. Τῆε Αγϑῃ. 
νετβίοῃ οἱ ἴ8ε ἴεταρὶε- δυ]αΐπρ βίοσν βῃου ἃ Βανε θεδὴ ρυΐ ἴῃ ἀΐγεςι ν 
δἴϊεν 4, 88 ἴξ ργδςιίςδιν ἰβ ἰη 7105. Βαυΐ {με σοταρίϊοσ (αἰ]οὰ το 8ε6 ἰμδὲ 

18ε Αγᾶστῃ. νψδϑ θυΐ ἃ ἄυρ., ἀηά ἰδυβ 186 τλϊϑοῃ οί νγγχὰ8 στουκῃί. 

Ι Νε. ἰδ 15 εαϑὺ ἴο [οἷϊον ἃ σοττεςῖ ογάεγ, ἃ5 βϑδονσι ἰῃ {με ποίεβ οἡ ἴ88 
ΒΕΓΈΟΏ5, 50 ας 85 ἷβ οὐσῇ ψοσῖ 5 ςοποογηθά. ὍΘ ογάεγ ἰβ ὲ 2 33- 

ἼΛΙΙ 1237. χ1-δὲ ς 12 Δῃηὰ 1ο, ΜὨΏΙΟΝ 15 ἃ βθαπεὶ ἴο ς. 13. ὙΒετα ἰοϊϊονβ 
ἴδε 5ίοσν οἱ ἘΖγα᾽᾿β δά ϊῃηγίηἰβίγαϊίοη (ΕΖ. 7- το, Νο. 8:-), ὙΒΕ ταβὶ οὗ 
ἴδε πιδίοσίδὶ σδπποί θὲ ἀδίεα, ἀπά τυυβὶ Ὀ6 στουρεα Ὀγ 5υδ)εςῖ8. ΤᾺς 
εἔγου. ογάεσ οἵ {86 σβος, 5ὸ ἴδ 85 11 οδῇ Ὀς ἀδιοιτηϊπϑά, 5 85 ἕο ον: 

(α) ἘΖε. 1; (δ) ΕΖε. 215-43 4.:0-616, (0) ἘΖΓ. 448 41Μ6 Νξ. 1 2 335-47 

61-75 11 1231“ 41:22 ς 12 10 124-4, (4) ἘΖΓ. γ-1το Νά. 81:-.2 ἘΖτγ, 619-:. 

Νςε. 8:5-12, (6) Να. ο 12᾽-3. γ8.0 τα ἘΖγ, 21-69. Δηα ρεγθᾶρ5 Να. σἍιῦ δῦ, ὦ 
Τμαῖ υηάες (α) Ὀεΐοηρβ ἴο (δε τεῖψχτι οἱ Ογ., (ὁ) ἴο αγ., (ο) ἴο Ατσί. 

(εις. 442), (4) ἴο Ατί. 11, ἀπά (6) ἰ8 υποογίαϊπ, δυϊ ῥτοῦ. ἰ8 ἴο 6 ᾿ 
ἀδιοά ἴῃ ἴδε 8ᾶ8π|6 γεΐζῃ 85 (4), 85 ἰΐ 5 εἰϊπεοσ ἃ ραγὶ οἵ ΕΖγα᾿β ψοῦῖ οσ ἃ 

Ὡδίυγαὶ σοηθεαυδησε οὗ νδαὶ Βα μβδὰ ἄοπε. ΝῈ. ο, βοψενοσ, ἃ8 βῆοψῃ 

ἴῃ ἴῃς ποίΐες, βεαῦβ εν άθηςεβ οἵ (με ΘΚ. ρετίοά, ἀῃά την δε οπε οἵ ἰβς 

Ιαϊεβὲ ϑες:οῃ5 ἴῃ {δε Ὀοοΐ8, 

Ιὴ τοδαΐϊηρ ἃ Βἰβίογοδὶ Ῥοοκ ἰΐ 15 ἀθβίγα!]ε ἴο βανα [86 πιᾶὰ- 
ἴδ] ἴῃ ῬτορΡεσ σΠγοηοϊορίοαὶ ογάθσ. Τὸ γϑάσσϑηρα (Π6 ΨΒΟΪ6 οὗ 
ἘΖτ.-Νε. ψουϊά θὲ περά]θβϑὶν σοηζυβίπρ; Ὀυΐ ἰΐ ἰ5 ἀδεπχοᾶ θεϑῖ 
ἷπ ἃ ἔενν ραγίίου!ατθ ἴο ἀπάο {πε τηϊβοηϊεῖ οἱ Β. Ὑπεγείογε ἴῃ 

4Αἱ ᾿ελεῖ τδδὲ ἰ5 ςετίδίῃ οἱ 44, δηὰ τδαὲ κυβῆςοε. 
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ἴα οοἸμτηεηίασυ 1 δανεα Ἰοϊπεὰ ΕΖ. γπτο ἴο Νὲε. 8-1ο, δῃά. 
ΡΙδοοὰ (6 ᾿ΟΪῈ αἰζοσ Νε. 13; δηὰ ΕΖγ. 44.355 15 ἰγσαπβροβεὰ ἴὸ 
ἔο ον Ἐσγ. 6. Τῆς δαἀνδηΐαρεβ ἅγε τηδηϊεβί: ἴΠ6 ἴνο ἰερ]6- 
Ῥυ]άϊηρ βἰοτεβ ἄγε Ὀγουραὶ τορεῖπογ; [86 Ὀπεῖ ραββαρε Ῥεϊοηρ- 
ἴῃς ἴο (86 {πὸ οὗ Χεγχεβ Πὰ5 115 ὑτΌΡΕΥ ρἷδοθ; ἴ8ε Ασαγηδῖς 
Ἰεϊίετβ (ΕΖγ. 41:3.) οοπὶς 75ῖ Ῥείοτε Νε. 1, ἴο ψῃῖ ἢ [ΒΟΥ ἅγὲ 

8ῃ ἱπιγοἀυποίίοη; {π6 ΠΟΙ βίοτν οἵ Νεμετ δ ἢ 5 ΜΟΥ σΟΠΊ65 ἴῃ 
ῬΓΌΡΕΓ βεαυδηςο; δηά ΕΖγαβ Ὠἰϑίοσυ 15 σοπιἱποα δηά ρἱδοθα 
συ Βοτα ἴτ Ργο δ ΌΪΥ Ὀεϊοηρβ σὨγοποϊορί οι. 

ὃ δ. ΤΗῊΗΕ ΤΟ ἘΕΡΙΤΙΟΝΘ ΟΕ ΕΖΕΑ- ΝΕΗΕΜΙΑΗ. 

ἘΖτι.-Ν . ἰβ ρεου δῦ ἰπ μι 1 Βᾶ5 οογὰβ ἀἄονῃ ἴο ὑ5 ἱῃ ἵὸ 
ΤΕσθῃβίοῃβ, Μηϊοἢ δ οεγίαίη ροϊηΐβ αἰ γ ἔγομι βὰς οἴ ποτ αυϊΐα 

τῖσαι! ν. Τὶ 15 ἴτας ἐπὶ βοηθοί ῃϊηρ οὗ [86 βάγηθ σοπαϊτίοη 15 

ἑουπὰ ἱπ οἴμεγ ΟἿ. θοοΚβ. [πῃ 5. ἴῃοτα ἰβ ἃ ἰοὴρ βθοϊΐοῃ ἰῃ 
Ηεῦτεν ψ ΐο νὰ ποῖ οὐ ρίΠΔ}}Ὺ ἱπ ὦ (1 8. 1713: χγ55--188). 
ΤΒετῖα 15 ἃ ναϑί ἀἰθεγεηος 4150 Ὀεΐψθεη {με Οτεεὶς ἰοχίβ δηὰ {Π6 
Ηδῦτεν ἴῃ 186 ὈοοΪ(5 οὗ [ε. ἀηά Ὁη. [πη [δε ςαβὲ οἱ Εζγ.-Νε., 

Βοψενεῦ, ἰῃ 6 50-οδ] 164 (ὦ ἴο!]ονβ ΜΎ. νεῦὺ οἰοβεῖν, θυξ (86 
850-οΔ]1εἀ ΑΡοσγυρμδὶ θοοκ οὗ Ἐ54. οοπϑιυἴε5 τον ἃ ἀϊεγεηῖ 

εὐϊοη οὗ ΕΖΙ.-Νε. 

Ιὴ τῃ6 Αροογ. ἴδεγα δὲ δἀάϊιίοηδὶ βθοϊϊοηβ ἴο βοτῖς οἱ ἴδς ΟἿ. 
Ῥοοκβ; {δυβ, [ες Ἐεϑβί οἵ Ἐβιὶ.; Βαγυςἢ 8 δὴ δα άϊιίοη ἴο 16.; ἴῃς ϑοὴξ 

οἵ (Ὡς Τῆγες Ηοὶν Ομ] άγεη, {πε Ὠἰβίογν οἵ ϑυβδηπα, δηὰ Βεὶ δηὰ {δῈ 

Ῥταρσοη ἃγε δαάϊτοπβ ἰο θη. Βυΐῖ ἷπ 811 {πεβε ἵπεγε 15 ποι ῃΐης Ἴοοστε- 
βροῃάϊηρ ἴο Δ ρϑτῖ οἱ Ἐξ ; (86. ραβϑαϑθβ ἃγε δα ἀϊπἰοηβ ρυγε δηὰ 5ἰγηρὶς 
δῃὰ ἰουπὰ οἷν ἰῃ ακΚ. Ἐδά., οὐ {6 οἵβοσ μαπά, ἰβ τποσεὶν ἃ ναγίαπε 

εὐϊέίου οἵ ἃ ρατί οἵ (".- Ἐζτ.-Νε. Εογ ἴῃς πιοβὲ ρδγί, ἰὰ ἷ8 ἃ [αἰ α] 
ἐτγαηβίδιίοῃ οἱ Ψ8, δυΐ τὶ ἢ δά ϊτίοη ἀπά ϑυθιγαδοϊίοη δηὰ γοαγγαηροιηθηΐ. 
ὙΠῖ5 Ὀοοΐ ἰ8 οἵ βυςἢ νἱΔ] ἱπιροτίδπος ἴο οὖὐγζ σόοσκ ἐμαὶ ἃ ἔυ}16ς ἀἴϑουϑ5- 
510} 58 εββεηϊίαὶ, ἀπά ἴξ 15 τε! ποσίν οἱ ἃ ϑοοξίοη ὃν ἰΐβεϊ. 

ὃ 6. 1 ΕΒΡΒΑΒ. 

ΤΙ Οτεεῖ τἢἷ8 εἀϊείοη οἵ {πε Ηἰβίοτγ, ἂ5 186 {6 Ἐβά. Δ ββονβ, 
865 ἴῃε ῥγοσίυ; ἴῃε Οστεεκ ἰγδηβίδιίοη οἵ {Π6 σι μο]ε οὗ ἘΖγ.-Να. 
8 Κποινῃ 85 2 Εβ4. οἵ Εβα.8 [πη 1ἀρατᾶο᾽5 δαϊτίοη οἵ (οάεχ [μιοὶ- 
ΔΩ15 [815 ΟΥΘΥ ἰ5 σενεγβεά, δ ενίάθηςε οἵ δὴ οἴογί, ππδηϊεϑιθαὶ 



Ι ἘΒΡΕΑΒ Ἵ 

ΟἹ ΘΝΘΓΥ Ῥᾶφε οἱ (815 πανεγί με εββ να υδῦ]ε ἰεχί, ἰο σοηΐοττα ἴο 
τε ΜΤ. πιοσγα οἱοβοὶν (μ8ῃ οἴμοσ σσθοκ ἰοχίβ. Βαΐ (δς ενϊάεῃος 
15 ον τυ Βα  ΠλΪΠΡῚΥ ἴῃ ἔανουγ οὗ {Βε ῥτίοσιν οἱ Ἐβά., δηὰ [δε ὃχ- 
Ῥαηδίίοῃ οδῃ ΟὨΪΥ Ὁδ, ἃ5 1 ἰηἴεσ ἴο 6 Τοττευ 5 σοπο] υβίοῃ ἴοο, 
ἰδαὶ (815 βαϊίοη νγὰ8 ῥγείεττεά. [πάεεά, 5᾽γ Ηξησυ Ηοσνοσίῃ 
885 διριβά (οἵ ψῇοβα ψοσκ τποσο 8Π0η), ἰμδὶ Ε54. 15 8 οτίγ- 

ἴη4] ϑεριυαρίηϊ ἰεχί, δηὰ (μαὶ οὐῦ Ηεῦτεν βὐϊίοη 15 γεν ἴΒ6 

ἈΡοςτυρδδὶ ὈοΟΚ. 

Το 5:)οἰποά 188]6 νψ}}} βϑμονγ [86 οοπίεηιβ οὗ [μῖ5 εὐϊείοι ἴῃ οοτι- 
Ρδγίϑοῃ ὑπ ΜΤ. 

Ε50. μτ. 

οι Ξ-- 2 (ΓΒ. 35, 36 

21:1 Ξ- Εζι. 
8.30 Ξα νὰ 41-. 

31::-ς9 -ι ποῖ ἴῃ ΜΤ. 
51-τ᾽ -- ἘξζΖι. 421-45 

6,7 9 “5,6 
8:-0} τες “ἡ-τὸ 
931-. Ξε Νε. ͵:.-8. 

Ιε νι} θὲ ποιεὰ ἐμδὲ ἱμεγε 5 οῃς ἰοὴς δάά[ιίοη (3:-ς). ΤῊΪβ ἰ5 
Ὧδε οὨἹῪ εἰοπλεηξ ἴῃ (μ 6 ῬοοΙκς ψΕΐος δος. ἰο οἴ μοῦ ἀϑᾶσε σαη δα οδ δὰ 
Αροςσ., ἔος ἴῃς Αροςτγ. σοπῃηργῖβεβ (ἢ Ῥοο ΚΒ οἵ βεςίίοῃβ οἵ Ῥοὺκβ ψ δὶς ῃ 
ψΈσα Κπουσῃ ΟἿΪν ἴῃ ἃ ΟΚ. οτγίρίπαὶ. Τηΐβ δα ἀϊίοη οοηΐδίηβ {με βἴογυ 

οἵ (ς Τῆτες Ὑουΐμβ, ογσ Ουδγάβμιθη οἱ θδγσ. Αἱ {δὲ {ἶπλς οἵ ἃ στεδὲὶ 

[ελϑὶ, ἴῃς ΤὭγες Ουδγάβγηθη οοτηρεϊοα ἴῃ ἃ ἰεβὲ οὗ πίϑαομπι, ἰο ἀείοτγ- 
ταῖπα ψὶο ἢ γὰ5 βιγοηρεβὶ, πίῃς, μα Κίησ, οὐ ψοβθη. Ὁ8πὲ (μἱγά οοη- 

ἰεβίδηϊ, Ὑ8ο γγχὰβ (με νἱοΐοτ, 15 ἰἀδηι θεὰ πὶ Ζογ. ἴῃ τιμαὶ 18. ὑβυδ}}γ 
τεραγάςα 85 ἃ αἱ. (42), βϑιν βυρφεβίεἀ ΒΥ 5, δος. ἴο ψ ας Ζεζ. βροκα 
τῦῖϑε βεηίεηςεβ θείοτς θᾶγ. ΤῊΪ5 βἰαϊειηεπὲ τῆᾶν δοςουηΐ ἴογ {πε ρἷδο- 
ἷῃς οἱ (8. τθοΙς βίον 88 ἃ ργεϊυάς ἰο {μ6 πιἰβϑίοη οἵ Ζεγσ. ΒΥ ϑοτῖς 
ταῖβεγ πηγϑβίογοιιβ ργοσθββ ποῖ πηδάδ οἶεαγῦ ἱπ (μ6 ἱεχῖ, ρσοθαῦὶν θεσαυβα 
οὗ δὴ δά αϊιίοη Βεγα ἔτοτῃ ἃ τηογαὶ ἰηΐεγεβί, Ζεῦ. βυν ομ65 οἱ ἰο ῥσονὲ δαὶ 

ἰυΐἢ ἰ5 βίγοηχογ ἴμδη εἰΐ μεσ πίῃς, Κίησβ, οσ σοεη. ον ἰο 1815 
Ροϊπι (43), ἴῃς βίογυν 15 ἃ ϑοζτῖ οἵ ἃ ἰοκε, δηὰ τηϊχζῃξς θείοης ἰο οουτγί 
εβίεσβ, θυὰϊ δἱ ἴῃς οἶοϑα με βϑίογυν 8 φίνεῃ ἃ βεγίουβ ἰυγῃ. 

Αἱ 423 τὲ τεᾶςῇ ἃ πῈν βεοίίοη, ἀουθί]6855 οί σία! ν αυϊίς ἰηάορεη- 
ἀεῃῖ οὗ με ργεςοάϊης. Τόστεν [85 βιβης ἜΕἸν ἀεπιοηπίγαιςἀ (δἰ ροΐπὲ 
(Ε5.".5.). Νοῦν νὰ οοπὴς ἴο 8ῃ ἱπηιρογίδηξ ρδββασο, [0] ἀϊϑουββοά ἴῃ 
ἴδε ἱπίγ. ἴὸ ΕΖγ. 3, ἴῃ ψβῖοὰ Ζεσ. οὐρα ηβ ἃ σταπὶ ἔγοτα ἴῃς Κίηγ, οοἰ]δςῖ5 
8 ςοΙΏρΡΔΩΥ, δπὰ σοεβ ὉΡ ἔσογτῃ Ῥεῖβ. ἰο [Ἔγιιβ. ἰο σευ] (ῃς ἰεπιρίς. 

Τὸ τενεζὶ ἴο ἴῃς ἰδ ]ε, νγὲ ποίς ἐμαὶ Ἐϑά. οοηϊαΐῃβ ἵτο ς. οἵ (Β., 411 

οὗ Ἐζγ. εχς. ἃ βἰηρίε ν. (43), Ὀυξ ΟἿΪγ ἃ νδγν 5114}] βοςϊίοῃ οἵ Νεὲ. Ὑδοσα 
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ἰδ ποῖ ἃ νογὰ δρουὲ Νεῖ.᾿ 5 ξγεδὶ ποῖ, ποῖ ἰ5 ἰβεγε δηνίίης οἱ Νὲ. 
8::-1ο, ψὮΟΝ ἃγε αἰσιοδὲ υπίϊνογβαι γ, Ὀυΐ ἱποοσσεςῖ!υ, ἃ5 1 5881} ἰγγ ἴο 

8δονν ἰδΐεσ, τεξαγά δὰ 88 ἃ μαζὶ οἱ ἰῃς Εζγὰ βίογυ. 
ΤᾺς τεδεγδησειηεηΐ ἀρρεᾶῖβ δὲ ἱτοὸ ροϊηΐβ. ΕἸγβί, (δες Ατσί. Ἰεξίεσβ, 

Ἐξει. 41-. -- Ἐϑὰ. 2:6: Ἀγ ρἰδοςά ἱγατηθ ἰδίου αἴτεσ ἰΒ 6 βίογυ οἵ 5865.᾽8 
τεΐυγη, δηὰ 90 δείμψεεη ἰῃς τείσηβ οἱ Ον. δηὰ Πγ., βεηος 105. βυθ5ι1- 
τυαϊοὰ Οαεῦγβεβ ἔοσ Ασί. ἰπ 1Βς Ἰεζζεσβ, 50 18δὲ [ο]ονήης (818 τεχί 85 με 
αἰά, δὶθ «Ὠγοποίοσν 18 οοηβἰβίεηςί. ϑεοοηά, ἃ ρατὶ οἵ ες ΕΖζγα βίογν ἰ5 
τεπιονεὰ ἔσο ἰΐ5 δηλ αν ρίδος ἰῃ ἴδε τα ας οἱ Νε. δὰ )οἰηδά ἀΐσες 
ἴο ἴδε ρατί οἱ ΕΖγα᾿β βίογυν οοπίαίηςα ἰπ ἴῃς θοοΚκ «δε Ὀγ μἷβ πδτας; 
ἡ. ε., Νε. γ5-8:3 ἔοΠ]οτγϑ ΕΖ. 7- το. 
Τε ᾿δΐίεσ οἱ ἔμεβε ναγίδηϊ ἀττδησετηθηῖβ υηὐουδίοαϊν ῥργεβεγνεβ ἴῃς 

οτἰσίπαὶ ογάεσ. [1[{ οπς οουἱά τηαἰϊηαίη ἰΠδὲ ΕΖτα πεηΐ ἴο 7εγυϑ. ἰῃ (Βς 
71} γεᾶγ οὗ Ατὶ., ἃ ἀδίε ββονσι ἰαῖεσ ἰο θὲ ἱγηροβϑβίδὶς, ἰὲ ψουἹὰ 511} Βα 
ουΐ οἵ ἴδε ᾳυεβέϊοη ἔος ΕΖγα ἴο δεχίῃ ρυ 5 ΐης ἴῃς ἰατν δἱ ἰεαϑὲ δἔζεεπ 
γεδῖβ ἰαίεσ. Ἐνεῃ ἰ( Εἔζγα δῃὰ Νεῖ. ψεγε οοπίειρογαγίθβ, ἢῸ δἰβίοσγίδῃ 
πουϊὰ Βανε βενεγοὰ ἴῃς ΕΖτγα βίογυ δῪ ἰῃς ἰπβογίίοῃ οἵ ἃ ραγί οἵ ἰῃς Νε. 
παῖταῖϊνε σἱτβουΐ δἀδαυδία τεάβοη, ἀπά μετα 8 ὯῸ τεᾶβοῃ δἱ 81] μεσε. 

Βαΐ ἴὰ 15 βῆονσι εἶβυν. (μδί ἰΒς ρίδςς οἵ {δε Ατί. ἰεϊίεσβ (Εζυ. 47-3.9) ἴῃ 

τὰς Ἐϑ4. εχ '5 μοὶ ογίίμαὶ. [ἵπάεεά, ἐμεὶν βἰυδεΐϊοη 8 τόσα ἱποοηβίβιθης 

ἴῃ τΪ5 ἰεχὶ (8δῃ ἴῃ Ἐξ, ἔοσ ἴο βᾶγ ποιμίηρ οὗ ἰΒε ρυξιίηρ οὗ Ατί. Βείοτε 
Ἀατγ., νὰ Ββανε ἴῃ (5 ϑαϊοη δῃ δοςουπὶ οἵ {δε βίορρίης οὗ (ἢς Βυϊάϊης 
οὗ (δε ἱερίς θείοσε ἐμαὶ ποτ μαὰ Ῥεθῃ εριη. [ἡ (8 οὐϊξίοη (6 

Ρββᾶρε βϑίδπάἀβ 85 ἃ δαὶ] ἱπίογροϊαϊίΐοη. 11 μαϑ πεῖ 86 διηοδϑίγυ ΤΟΣ 
Ροβίεσι νυ, 50 ἰδὲ ομβ πιᾶὺ ψοηάοσ ὙΒεῖθοΣ ἰξ τγᾶ8 δὴ οσγί σίηδ] ρατὶ οἵ (Ὡς 
Ἐβά. ἱεχὶ δἱ 41}. 1 πιᾶν βανε Ῥδεη ρυΐ ἴῃ ΌῪ 8 ἰδίεγ βαπὰ θεοδυβε ἴΐ 
Ὅ)ὲ5 ἰῃ ἴ8ε ΗςΡ. Το 5εγἰκίησ σεϑυϊ πνουϊὰ θὲ (μδὲ {με ογὶ σίπαὶ Εϑά. 
εὐϊίοῃ οὗ (δε Ηἰβίοσν Κποῖνβ οἱ ἢο ἱπίεσίεγεηςας τὶτ τὰς 7εἐτ͵ὴϑ ἴῃ {μεῖς 
εβοτίβ ἰο τευ ἃ τΒς ἐεταρῖε. 

ΤΒεγε ἰβ γεδϑοη ἰο θείϊενε ἐμαὶ σβϑη 1815 Ατί. σοσγεβρομάδθηςς νγχὰ8 

Ρἰδεβὰ ἀΐγεςεν δἴξεσ με σεΐζῃ οἵ Ογ., τὰς πδης οἵ (δε Κίῃρ τγᾶβ οῃδηροά 

ἴο σδιηῦγϑεβ, δηὰ {παι ἰΐ 80 βιοοά ἴῃ ἴῃς Ἐϑά. ἰοχὲ ἰῃ (Π6 {της οἱ 7058., 

ἴοσ μαι διἰϑίοτίδη πουἹὰ ποὶ Βανε θδεὴ {ἰΚεῖν ἰο οὔδησε με πδιηδ οἵ ἃ 
Κίηρ, δηὰ 1μαὶ Βεγε ἢς δοίυδιν [0] ον Ηἷ5 ϑουσοα. [Ἐ δαὶ ἰβ (Ὡς οδβα 

ἴδετε ἄγε βοῦῖς ἱπίεγεϑιίησ σοηβίἀογαϊοηβ ἰο θεὲ ὠοϊοά. Ὑμὲ δυΐμοῦ οἵ 
Εϑὰ. νὰβ ργειν Μεἶ] ἰηίοστηθά, δηα πλᾶὺ 685} πᾶνε τερε!]οὰ ἀραϊπϑὲ 
Ῥἰ δοίης 8ῃ δνεηΐὶ οὗ [6 τγεῖχζῃ οἵ Ατί. θεΐογσε ἑῆς θυ ]άϊηρ οἵ ἴῃς ἱεταρίε. 

ΤὨῖ8 τυτϊτεσ Κπονν (μδὲ [86 ἱειρὶε ψαὰ8 11} ἴῃ [Βς {ἰπιῈ οἱ θᾶσ. Ης 
Κπον {μαι Ατί. ἀἰὰ ποῖ ργεοοάβ ασ. Ὑβεγείογε ἢς ἰγαηβϑροβεὰ ἴδε μᾶ8- 
βᾶδε δηὰ βυῤδϑβιεϊζυϊεὰ ἴλς πατηθ Οδθυβεβ ἴοσ Ατί. 

[πῃ ΜΤ. (δε πᾶπιθ οὗ Χοῦχεβ δἰϑο δρρεᾶγβ Ὀείογε ἰδὲ οἱ Ἠδσ. (Εζσ. 
43), Ὀὰϊ (μῖ8 παῖης 8 ποῖ ἰουπὰ ἱπ Εϑά. δηνσιοσο. [Ι͂ἢ οἴδες νογάϑ, 
Εϑά. Κηονβ οἵ δυῖ οπς Κίῃρ δεΐννθοη Ου. δπὰ Ὀδζγ., δὰ {πε δυΐδογ 
ταυβῖ Βᾶνε Κκποῦῃ {μαὲ [Βαϊ νν88 σι νβεβ. ὅγε πυφῃὶ {με ἰηίεγ ἴμδὲ 
Βε ψᾶ8 τρῃί, δῃὰ [ο!]ονν ταϑην βοβοϊαγβ ἴῃ ἔπ 5 ἙΒδηρίης [με ᾶπια οὗ 
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τὰς Κίηχ. Βαὲ ἰὰ 5 ἀρραγοηΐ ἐμαὶ με Ἴοοηϊεηῖβ οἵ ἴῃς ρᾶϑβαζε δζε ἰῃ- 
ςοηϑβϑίεπϊ ὙΠ} [15 ροσιζίοα, ἔος ἰὶ ψουϊὰ αἶνε υ8 8Δῃ δοοουηΐ οὗ ἴδε 
ἰηϊεττυρίίοη οἱ τδς ἐεπιρὶς- δυ ]ἀϊης Βεΐοτε ἴδε ἰουπάαϊίοηβ πεσε ἰαἱά. 
ἍΙε [δε ροβίτΐοῃ οὗ ἰῃς ραββαρα ψουἹά δὲ {86 γεΐζῃ οὗ σδιαθγϑεβ, [15 
ςοηίεηΐϊβ ᾶτε ἱησοηβϑίοηϊ ψἱ 8 {μα ἀδία. 
Το τεΐυτῃ ἴο {με δά ἀϊιίοη, ομς μαζί οἵ ἰξ (3:-4)), 25 ΤΌσγευ 885 βδονγῃ 

(Ε5..2), Βὲ5. ποιβίηρς ἴο ἀο νῖτ ΗςΡ. Βἰβίογυν, δαὶ τῆς γεϑὲ (445:-ς9) ἰβ, 

οἵ δἱ ᾿ἰεδαϑὲ οοηϊαΐηβ, ταὶ τς Δρϑοϊυΐεἶν προ 88 δῇ Ἵχρίδπδίίοη οὗ ἴδε 
ἐνεηΐβ ἀεβοσιθοὰ ἴῃ ΕΖγ. 3. Τὸ ᾿υτὰρ ἔτοπι ΕΖγ. σ ἴο ΕΖζγ. 3 ἰηνοἶῖνεβ 
ἃ σιϊὰ Βίρμε, δηὰ ἴῃ οὖζ ἰοχὲ ποιβίηρ ἱπίοσνοηθϑ θυϊ ἃ ἰδὲ οὗ πδιηθϑ, 

ἡ ΒΙοΝ σεγίδίην ἀοεβ ποΐ 86 6πὶ ἴο πηδκε 8 ᾿ἰἰβίοτὶοαὶ οοηπεοϊίοη. [Ιπςὶ- 

ἀεηία!ν πὰ Βανε μετὰ ἃ ροϑβϑ8:8]ε εχρίηδίΐίοῃ οὗ ἴῃς ἱπϑεγίίοῃ οἱ 86 
᾿ἰϑὲ οἱ ΕΖτ. 2. Τδετγε νγᾶβ8 σεγίδίη]ν ἃ ἰβίογίςδὶ βεςίίοη δείσθθῃ ΕΖΙΟῚ 
δηὰ 3. ΤΒε ΟΒγ. οἵ βοός ἰδίεσ οὐϊΐογ οὰἱ ουξ 86 ραββᾶζε θεἼδιβα ἰξ 
βρο δὰ μἷ5. ἔμεογν οὗ {με ἀεἶαν ἴῃ Ὀυϊάϊησς (6 ἰεαρῖθ. Τῆς ζὰρ νγὰβ 
ΞΌΡΡΙΙοὦ ἴῃ ΜΎΤ. Ὀγ ἴδε ἰηϑοσίίοῃ οἵ ἴῃς βίγδηρε [138 (21-9), Ιιδίες (815 
1ι5ὲ νψὰβ ρυῖ ἱπίο {με Εβὰ. ἱεχί, δῃὰ 88 ἰΐ ἰβ Ἰοϊμθὰ οἰοβεῖν ἰο Ἐζγ. 3 
ἰι νὰ8 βεραγαῖθα ἴγοπι ΕΖγ. ἵ, ἔοσ ἰξ οουϊὰ πο )οΐη δὲ οί δῃὰβ ἱῃ ἃ 

ἴεχὶ ψβὶς ἢ ργεϑεγνεά (μ 6 ἰοβὲ τηδίθσίαὶ παῖς ννὰ8 οτ ζίμαὶ θείθα 
ἴδε ἵνο ς. δι τμῖ8 πιδίογίαὶ νγὰβ 8 {0} βἰδίεὰ ἴῃ {με ἱπίγ. ἴὸ 
ἘΖγ. 3. [Κ5 στεδὶ ἱπηροτίδῃος [165 ἴῃ [ΒῈ ἕδος {μδὶ ἰξ ἔχοϑ (με ιἰβίογυ 
τεϊδίεἀ 'ἱπ ΕΖγι. 275-43 858 θεϊοησίπρ ἴο (δε τεΐχηι οὗ θατ. [ὲ 8 Βατὰ ἔοσς 
τὴρ ἴο υπάἀεγβίδη ΠΟΥ͂ 850 δοςοιηρ 5 ἃ ΒΟμ οἶα ν 88 ΤΌΓΤΕΥ οδη ἰη 8151 
ἴδδὲ (ῃς ἐνεηΐβ πδιταϊεά βΒοσς θεϊοης ἴο ἴδε τγείΐζξῃ οἱ συ. [1 8 πὸ τῆογε 

ΤΕΟΔΒΘΟΏΔΌΪΕ ἰο 5υβδδιζαϊς ΟΥ. ἴον Πδγ. ἴῃ (μἷ5 ἰεχὶ (88ῃ ἔοσ 705. ἴο 830Ὁ- 
βιἰτυῖς σαι νβε8 ἴοσ Ασί. ἴῃ μἷβ δοοουπξ οὗ ἰδε ᾿εἰΐετβ ἴῃ 4.5. ΤΈΣ 
ἌΡΡΘΔΙ 5 πιδάς ἰο Ἐϑά. ς"" -Ξ- Εζυ. 4“', σβεγε πε 7ενγ8 88 ἴμεν ν}}} 
υϊὰ τ8ς ἰοταρίε 85 Κίηρ Ου. οοπιτηδηάοα μοὶ (380 ΤΒδΟΚεταν, 28. 
ἃτί. “1 Εξά.). Βιυΐ βυγοῖὶγ ἔπεσε 18 πὸ γεάϑοῃ ΨΥ Ζοσ. ἰῃ ἴῃς ἔπιε οὗ 

Παγ. ββουϊἃ ποῖ ἀρρϑαὶ ἴο ἰῃς δυο ἄδοσος οἵ ον. ὙΤδε οὐϊςίβ οὗ 
ΤΟΥ. στεσγε ποί ἱηναϊϊἀδίεα Ὀγ δι5 ἀεδίῃ. 

δὲ. Ηξηγν Ηοποσγίῃ 885 ντί θη τηδὴν ἰηἰογεβείηρ ἀγα]. ] 68 ἀρουὶ (δ ἷ8 
Ῥοοκ." Οὔτε οἱ δε ροϊηΐβ. ὑροὺ ψϑῖοἢ δε ͵ἰβ πιοβέ ἰηϑιβίθης 8 ἐβαῖ 
Ἐπά. 15 ἴδε ογίῃμδὶ ᾧ, ψὩΠς ἰΒς ΟΚ. 2 Εϑά., ἀϑυδ!}ν Κηονσι 85 (Οὗ, ἰ5 γε !"ν 
«Ἴπιεοάοιοη᾽ 5 ἰγαῃϑίαιΐοηυ. Μυςβ ογεάϊε ἰβΒ ἄυὰς ἴο {8158 δοοοιιρ) 586 
βοδοίασ ἴοσ 18 ρογϑιβίεηϊ εβοσίβ ἰο ὑγίηρ Εϑά. ἰηΐο 18 ργομῃιίμεηςε ἰξ 
ἄεβεσνεβ. Απὰ γεῖ 1 ἀστοὶ ψ ἢ Τόσον ἰμδὲ Εἷβ τηδίῃ ςοπέεπιίοι ἰ8 οὗ 
{|| να]ϊυς. Ηἴ5 ἔυπάαπχοηΐδὶ πχίϑίακε 18 186 υπάετγίης ἸΠθοσν ἐμαῖ 
ἴδετε τγὰϑ δὴ δυϊμογι διϊνε δπὰ βἰδηάαγὰ Οἰκ. ἐγαηϑίδιίοη οἵ (ες ΟἿ. 
οομράσαθὶς ἰο (ἢς ΑΝ. ἴῃ ΠΡ 5}, ἃ βοτί οἵ οἕςϊαὶ ἐέχέης γεοεῤίμς. ΤΈΣ 
[αοὶ 15 ἰδὲ : δπὰ 2 Ἐϑά. γε φυϊξε ἱπάερεπάεηξ ἰγδηβ δίϊοπβ οἱ δειλοῖς 
οσίσίμδ]ϑ, θας ἔμ ν τὲ τεηδογίηρϑβ οἱ ἀϊεγεηὶ εὐϊξίομβ. τ Ἐβά. μΒαὰ οῃς 
ϑεσυΐεῖς ἰαχὲ οὗ ψμῖοἢ ἰξ ἰ5 ἃ ἔγες δηὰ ἰάϊοπλδίίς νεγβίοῃ; 2 Ἐϑβά. ἷ5 ἃ 
δἰανίβηυ ᾿ἰΐοσαὶ τοηἀεγίης οἵ οὐγ ργεβεηΐ ΜΤ. 

9 Αεαάεεν, 1803, Ῥγοςοεάδίπζ: ο ἰλι6 δοοίεοίν ὁ} Βὶδιίοαὶ Ατολαοίοξν, τοοῖ-2. 



1ο ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤῚ [οἹ]ονβ ἔγοσι (8 ἱπάϊβρυΐδοὶς δος (μδὲ Εϑβά. 5 οἱ νδβεϊν σγοδίογ 
ναῖὰας ἰο {με ΟΤ. βιυάεηι ἰμδῃ Οὗ δηὰ 41} (ες οἴμεσ Ὗγββ. πβῖο ἀς- 
Ῥεηὰ ὑροη ἴϊ. δ... Ηξηγν᾽β ροϊηὶ 15. νὰ] ἴδκεη ἴῃ ἐμ β τεβρεοῖ. Ἐδν 
βοδβοίδτβ ανε ἀν] {μετηβεῖνεβ οἱ (δε ἔγεάβυγεβ ἰάθη ἀπσαν ἰπ 185 
δίοσεβουβθο. Αβ8 Ηοποσίῃ βιυργεοβίβ, ἔπεσε 888 θθθῃ ἴοο ταυτὶ οὗ ἃ ἰδη- 
ἄεῃον ἴο τλᾶκε ἃ ἰεἰἰβἢ οὗ ΜΤ. Ἐνεῃ βοβοΐδῖβ αγὲ ποὲ ἀϊβϑοοίϊδί θα εη- 
εἰγεῖν ἔγσοσα ἴῃς ἴἤθογν οῃςα βεϊᾷ 45 Ἄβϑεη[ίδὶ ἰο ογιβοάοχυ ἐμαΐ [ες ψογάὰβ 
δηὰ ἐνοη δα ροϊπιίησ οἱ ΜΤ' γε ἱπβρίγεα. Τ5 σοπητι. Ὑ1}1 580" 
δρΪὶς υϑὲ οἱ (ῃῖ8 ἱπιροτίδηϊ ἰεχί Ὁ. σψοβε δἰ δἴοῃμε βοσης οἵ (88 ζτανὲ 
Ῥτοθίεπιβ μᾶνε Ὀδθη βϑοϊνοὰ. 

Αῃ ἰηϊογεβεῖης αυεβιίοη ἀρουὶ Ἐδ84. σομοεσῃβ 115 οσίσἰηδὶ ἔοσττθ. ΜϑηΥ 
8. δοῖδγβ ταδί ἰδίῃ τμδὲ ἰΐ 15 ςοτηρ]εΐς 85 ἰξ βίδπάβ. ΟἸΒοσβ, κε Ἠονόγίἢ 

δηὰ Τοτου, ἰπϑῖϑὲ (Βδὲ ἰΐ 15 ἃ ἔγαστηθηὶ ἔσομαι ἔμ τηϊὰ ἀ]ς οἵ [86 οοτηρ]εῖα 

ΟΒ.-ἘἜζει.-Νε. Τῆς αμυεβίίοη ἰ8 ποΐ οὗ νἱ(Δ] ἱτηροτγίδηος Βεζε, γεῖ ϑοσὴς 
οοῃϑίἀογαίίοῃ 18 μθοεββασυ. [ἢ ἔδνουγ οὗ [Βε Ἰδἰίεσ νίον, ἰξ 15 ποία ἐμδὲ 
ἘπΞὰ. επάβ ψ τ ομς πογὰ οἱ Νε. 8:, καὶ ἐπισυνήχθησαν Ξ-: ἸοΌ). ὙΌΥΙΤΕΥ 
Βεϊΐενεβ (δὲ 1μ6 βυσγνίνίηρς ἔγαρτηθηΐϊ σδτὴς ἴγοτα ἃ ΟΚ. ποῖ ἃ ϑει)ϊὶς 

ΜΒ., 85 Νέα. 8:2 Ῥερὶπβ 5 Φ Ὁ}21) (Ε5.). Ιῃ Οοά." ἐπΐβ ν. 18. σοσὰ- 
Ρἰείεά, ἀῃὰ 1 ἃπι οοηνίποοὰ ἔμαῖ γε Βανὸ Βεζε οἠδ οἵ ἔμε τῆδην δἰζετηρίβ. 
ἴο Ὀτίης Εϑά. ἱπίο οοῃέοστηϊ ἐν τ ΜΤ, [Ιἢ οἵμες πνογάβ, Ἐϑά. γβαὶν 
δηᾶβ ἴῃς ΕΖτια βίογσυν ὙΠ Νά. 813, ἀηὰ 'π τὴν ορίηΐοι [μαὲ ἰεχὲ πανὸσ 
οοπίδἰηοα ΔηΥ τοσα δρουὶ ΕΖγα. 

ΤῊΪ5 ςοποϊ βίοι ἰβ ϑυρροτγίοα Ὀγ {πε ἐεβί ον οὗ 105. ΤῈ 18 οοηϊεηἀοά 
ΌΥ Ηοποσίῃ δηὰ Τοστεν ἰμαΐ 708. υβε5 Να. 8: 5., ΤΉΪ5 ἀ068 ποῖ 566: ἴο 
τὰ ἴο θῈ (86 οα986. Ης ἄο68, ἰπάοοά, τεΐεσ ἰο ἴμ6 Εδαβὶ οἵ Βοοίββ, Ὀυϊ 
ΟἿΪΥ 88 ἃ ποΐξ οὗ (ἰπη6; ἴογ 6 τηδκεβ ἱξ ἰῃς οοοδβίοῃ οὗ 86 8βϑεση θυ 
ἰπ τὰς γ8 τηοηί δὲ νι ῖοἢ ἔμε ἰδ νγᾶ8 γοδα 85 ἀδβοσί μὰ ἴῃ Ν6. 81-: -- 

Ἐϑὰ. 95"-5 (Απ|. χὶ, ς, 5). ὙΒετε ἰβ ποῖ ἃ γείδγεποε ἴο δηγίμίηρ τεϊδιθὰ 
ἴῃ Νε. 9, το. 705. Κηὸνν ποϊίηρ οἵ δὴν ἐνεηΐϊ ἰπ (Β6 βίογυ οἱ ΕΖγ. δΐεγ 
1δς τεδάϊης οἵ [δε ἰανν. 

Τί Ἐβά. 15 θυξ 8 ἰγαστηθηξ οὗ (Β.-ΕΖει.-Να., 1 πηυβὲ μανὰ οοηίδίποὰ 
δῇ δοοουῃὶ οὗ ΝΕ. 5 σοσκ. 705. ἀ68]5 σῖ Νεῖ. γαῖ μεσ βυσγηδσῖν (4 ἢ. 
χὶ, ς, 6-8), ψβοπι, 88 γγὲ}} ἃ8 ΕΖζγα, 6 ρἴδοεβ ἴῃ [86 τεῖζῃι οἱ Χογχαβ. 
Ηΐ5 ἐγεδίτηεης 15 τηοβί [1] ἰπ (δὲ στ μῖς ἢ σοσγοβροπὰϑ ἴο Να. 1, 2, ἐδβουσὴ 
ἴῃ (818 [Πετα δὰ σαῖμεσγ οσε (δὴ (με υϑ08] πυροῦ οἱ αἰατίης ἱπδο- 
οὐυγαςοῖεβΒ. Ης [85 ἃ οοπϑίδγβϊε δοοουηΐ οὗ (δος ἐγουδὶς Νεῖδ. εποουῃ- 
τοτεὰ ἔτοπι [8 βῃθτν, ἃ βυτητηδσν οἱ Νὰ. 4, 6. Ηδ ἴβεὴ ὑγοοθδάβ σῖτα 

ἃ Ὀτίοί δοοουηΐ οἱ ἴδε ἀεαϊςδίΐοη οὗ (Β6 νυ 8115 88 ἴῃ Να. 121-29, δῃὰ (Π θη 
1λκεβ8 ὑὉΡ 186 Ρθορ της οἵ ἴῃς οἷν 88 ἴῃ Νέα. 71:66 στ, δ παν Βς 
ἀεβουῖθοβ ἰῃς ῥσον βίοῃβ ἴοσ (ῃς ὑσ. δῃὰ ἴεν. (Νε. 13:..).5 Νον (ἢς 
διλδζίῃρ ἰδοϊ ͵ἰ8. 1μδὶ 705. βΒῆονγβ ἃ κηονίθσε οἱ Ἔνεσν ρατί οἱ Ν. 
Εσς. ς. 5, δηᾷ [δαῖ ἢ 0.865 ποίμίηρ εἶ5ε ἔσομαι ἔμε Ὀοοὶς οἱ Να. βανε 81: 
ἃ Ρατί οἱ ἘΖιϑ᾿β ϑδίοσυ. [Ι{ ἰβ οἰεασ, ἱβεγείογε, (μαὶ 1ξ Ἐϑά. ενεσ σδηξ 

5 ΤῊϊ5 βἰδίεσηεηξϊ αἰετα βοιθεν δὲ ἔγοτι Τοττεν ̓ς (Ε5.5), δυὲ ἰδ, 1 δεϊΐενε, 85 δοσυγεῖε ἃ 
ἀεϊετταϊοδίϊου 88 οδ ὃς τυδάς πίῖῖ οουθάξηοε. 
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ΔΩΥ ἔυχίβοτ ἰΒδη [ἃ ἄοεθ πον, (ῃ6 ἰοβὲ ςοηξΐθῃϊβ σοτηρτγίβοα Ν. δπὰ 
ποίησ εἶδε σβδίενει. 05. πενεῦ οουἱὰ πᾶνε ρἱςκεά ουἱ {85 βίογυ 

ἔτοι οὐγ ὑσεβεηΐ ἰεχί. [Ι͂ἢ δῖ5 ἰγεαϊπιοηΐ οὗ {με Ὀοοκ οἱ ΕΖ. δε ἀοεβ 
ποΐ αυοίΐς ἴδε [155 οἵ πατηε8, Ὀαΐ ΒῈ τγείεγβ ἰο {μεπὶ, βδδοσίης {μαὶ 18 ον 

“τα ἴῃ 16 ἰεχί Πα υϑ64, Ὀυϊ ἰῃ [86 υβε6 οὗ {με ὈοοΚ οἱ Να. ἴμογα 5 Ὡο 

Βιίπι οἵ ἃ 1Ι5ὲ οἵ πᾶτηεϑ δηνβοτε, ποῖ ἐνεη οὗ {με να} }- υ !Πἀετβ. 
πῃ ννβαὶ ἔοστῃ ἴδε τηδγηοῖτβ τεσ ἴο ψὩΙΟΒ 705. μδα δοςαββ ἰξ 15 ἴτα- 

Ῥοβδῖδὶε ἰο βαᾶν. Ὑτβεβε οου]ὰ Βαγαϊν πᾶνε βυσνίνεά 85 ἃ βεραγαΐβ ργο- 
ἀυςίίοη ἰπ 85 {ἰπι6; γεῖ μον τπεγα οτ σίμα!ν ρυ δ 5 μοα ἴῃ 1Βδξ ἔογηι; 
δυὰᾶ πῇῆδὲ τε Βανὲ ἱποὶυ 68 411 (μδὶ 705. Κπονν. [1ἰ ἰ8 ποῖ υμ! κεὶν {88 
Β6 υϑεά [δε 5ᾶτης ἰεχί ἔογ [6 ψῃοὶε Ῥεῖβ. ρεγίοά, δηὰ οεγίδίη!ν με Βδὰ 
ἴδεβε γεοογάϑ ἴῃ ΟΚ.; ἐδεγείοτε νε τῆλ ψἱτ ἃ σεγίδίῃ ἄσρτες οὗ ργοῦ- 

ΔΌΣ ν σοποϊυάς (μαὶ Ἐϑά. οτἱ κίῃμδ!ν ςοπίδίποά 86 υπδαυϊίοταϊοὰ Ν. 
Τὴ (Παΐῖ ςἀϑε (με ἱγαρτηδηίδγυν Ἀυροι μεϑίβ ἰ5 [Βε ον ἰθρδ]ς ομ6. 

Οπε οἴδεςσ ροϊηϊ, ἐμβουρῃ, [ἰ 18. σοσασηοην πον, ἢδθάςβ πηθηϊίοα. [ἢ 

μιἷβ. δοοουπί οἱ {δε τεΐυγῃ ἀπά ἰῃς τερυ]άϊηρ οὗ ἐς ἱεπιρῖὶε, τεϊαϊοά ἴῃ 
ἘΖε. τ-6, 708. ἔο!ονβ Ἐϑὰ., ποὶ ΜΤ. Ης ρυΐβ 4 5. αἰίΐες ς. 1, δῃὰ ἢ6 
ἱποογρογαῖαβ ἴδε βίογυ οἵ {με Τῆσεε Ουδγάβηημεη. Βαϊ ΒῈ υῃπιϑίδ Κα ν 
Ῥυῖβ ἴῃς ἐνεηΐβ ἀεβογ θοα ἴῃ 3:-} ἴῃ (ἢς τείχη οἵ Παγ., πιαϊκίης 3.1} δὴ 
δεῖυδ! ςοταρ εξοη οἵ ἴδ6 ἰεπιρὶς (4. χὶ, 4, 2; 86ὲ6 ἔυγί μεσ ὑπάεγ (Β6 

τείχη οἱ Παγ.). Ης ἰ5 αυϊΐε Ἑςοῃβἰϑιεῃὶ, τηδκίηνρ ς, 6 ἃ βοζγί οὗ βϑαμεὶ ἴο 
{δε Ργεοάϊηγ βίοσυ, ογηϊεἰἰηρ δηεΐγεϊν 45-τὶ, Ηἰἴβ ἀδίε ἴοσ 3:-4 ἰ5 
186 ΟὨΪΥ ροββίδίε οὔς ἰο Ὀε ἀετγίνεά ἔτοτι Ἐϑά., δπὰ Ηἷβ ι.8ὲ οἱ 35-.} τ 
Ἐπά. ς5-86 βῇουβ ἰμαὶ Βε Βαά ἃ δεϊίεγ ἰεχὲ {8δῃ τηοϑβί οἵ ἔμοβα ψβὶς ἢ 
Βαᾶνε οοὰς ἄοντῃ ἴο υ8. 

115 βοτιείπλε5 βἰαιεὰ ιμδὲ 05. ζοεβ8 θεγοῃά Εβά. δῃὰ βῇῆονϑβ ἃ Κπον]- 
εὖχε οἱ 2 Εξά. ὦ (ἐ. ς., 28. 1,.).. Αἱ (ἂς επὰ οὗ 58ι68.᾽5 βίογυ, Βς 
ἄοεβ 8ᾶν ἰδμδὶ 42,462 οϑπῖα ὑὉρ δἱ ἐμαὶ {ἰπιε, ἃ5 ἰῃ ΕΖγ. 2, θὰϊ ἢε υϑ6ὲ5 
1815 15 {ΠῚ πτβοτα ἰξ βίαπάβ ἰπ Εβά. Ης γῖνεβ δὴ ἱπίγ. ἴο 1ῃε Ατί. 
Ἰεϊϊεσβ ψἰς ἰ8 θαϑθᾶ οὐ ΕΖ. 4"-5,) θυΐ 86 υ865 {μα πιαίογίαὶ ἀρσαΐῃη, 
δηά {8656 ᾶσε ρσορδθὶν θυξ ραίςβεβ. 708. ϑοπιοίίταςβ ἕο ]ονγΒ Εἰβ βουσοοβ 
50 ἰοοβεὶν ἐμδὲ βοΐ υϑᾶρα μαγαϊν βεσνεβ 8ἃ8 8 ἀιρυτηεηῖ. ΤΈε ἐσοορ- 

ἴοῃ 18 δδουξ ἐμουρῃ ἴο ργονὲ ἴῃ6 συ ϊθ. 708. ςεγίδίη!Υ ἄοεβ ἢοΐξ τλδκα 
ΔΩΥ υὲ οἱ οὐὖγ ςδηοπίοαὶ ΕΖΥγ.-Να. 

Ἀεΐεζεποα 885 δε τηδᾶς ἴο {86 Ὠυπηθσουβ σἤδηρεβ ἰῃ Εϑὰ. ἰο διίης 
τι ῖ5 οὐϊέίοι ἱπίο ἤδᾶγεσ δρτεεηεηΐ 1} ΜΎ. [ἱ ἴ8 πιδηϊξεβϑὲ {πδὲ τῆδην 
οὗ {μεϑε σἤδηρος μβανε θεεῃ τηδάς βἷηςε ἴδ {{π|6 οἱ 705., ἴοτ ἴῃ βενογαὶ 
ἱπιροτίδῃς ροϊπῖβ Βς θεδσβ ἩΪΏΕ85 ἴο δηοῖμες ἰεχὲ ἴδδη ἐμαὶ σϑὶς 
888 οοῦῖε ἀονῃ ἴο 05. ΤῊΪΒ 8 6β8ρ. ἴδε οᾶϑὲ ἰῃ ΕΖ. 35, [τ 18 Α͵5Ὸ 
Ρτοῦδδὶς (δαὶ Οαπιθυθεβ νγ88 ἷἱπ (6 ἰοχὶ οἱ Εβὰ. σῇῃϊς 05. υϑοὰ 
ἰμϑιεδα οὗ Ατί. Τδε οαυϑὲ οἱ 1 58 τον βίηρ 15 ἀδίδστηϊ μῦς ἰο ἃ μίφῃ 
ἄεγστοε οὗ ργοῦθδοὶν. Ι᾿ ἴδε Βτβϑὶ ρίασς, ἰξ 18. τνῦ ] Κποση πὲ {πὸ 
τεπάεμον ἴο οοττεςὶ ἰμς ΘΚ. νεγβϑίοῃ οἡ [86 δαβῖβ οἵ ἴῃς Ηδεν. ἰ5 ἀϊ5- 
οονεγδῦϊε ἴῃ ὄνετν ὈοοΚ οὗ ἰΒε ΟΤ. Βιὲ ἱβεζε ἰδ ἃ βρεςΐαὶ γεάᾶϑοῃ ἢν 
ταὶ οοττεςξίης ῥγοοεββ βου! ὃς τηδυκοά ἴῃ {8 ἷ5 ραγιϊουίας θοοκ. Εος 
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18 ττοσκ εχίβιθὰ ἴῃ ἔπο αυἱίς ἀϊβετεηὶ γγτ5β., δηὰ (8686 πεσε βίσυζ- 
Εἰϊηρς ἴοσ βυργεσωδον ἴῃς οἣς δραϊηβί με οἴμβεσ. [πὰ ἴδε (πα οὗ 108. 
ἴξ ἰβ εἴεας ἰ8δὲ Εβὰ. γγαβ ῥγείεττεα διποὴς ἴῃς εν; ἴογ 108. νγὰ8 ἱπ 
δα τεραΐϊς πῖῖ ἷ8 Ὀγεΐμγοη Ὀθοδυβα οἵ μἷἰβ8 ργσο- Κουηδῃΐβη, δὰ 6 νγγ8 
ῬοΙ ες ἐπουρῃ ἴο υ8ὲ (δ τπιοϑὲ ρορυΐασ βουγοςβ ἴοσ 8ἰ8β μἰβίογυ. 

Τῆγχεα οδηξζυγίεβ ἰδίεσ [85 εὐϊτίομ Βαὰ Ἰοβὲ οαβίε. 7εσοπιθἾβ δι(ἰἰυάς 
ββονβ [8αὶ ρἰαίηϊγ. Ης πουϊὰ ποί ἰγαπβίδίς ἴῃς βίοσν οἵ (86 ΤὮσες 
Ὑουῖμ8. Ης ἰηϑβίβ ἐμαί (ῃὰ ὑσορεσ ἀΐβοουγβεβ οὗ Εζσ. δηὰ Νε. ὅγε 
οοπίδίποα ἰπ ἃ 5ίηρὶς νοΐυγης, δηὰ ἴμαι τιμδίονεσ ἰ8 ποῖ οοηἰαἰποά ἴῃ 
ἔθεπὶ 18 ἴο δ6 τεὐεοϊοα (ργεῖ. ἰο Ἐζγι). Οοῃἔεββθαϊν δε ἰοστηθὰ (δ 15 
ορίῃίοῃ ἔγοπι 18 Ηεῦ. ἰδδοδετβ, 5ο ἐμαὶ ἴῃ δ͵5 ἀδνυ---ἰμε ρῥγείδος νγα8 
στϊείεη α.Ὁ. 394-Ἐϑὰ. Βαὰ ἰοβὲ ἰΐ8 ἔοσπιεσ ρορυϊαγίἐγν. Τῆς δᾶνο- 
οδῖαβ οὗ ἐηἷ5 εὐϊείοη σουἹὰ ηοΐ 866 ἰξ β'ηῖς ἱπέο ἀΐβυβϑε πίβουΐ ἃ ϑεσίουβ 
εβοτὶ ἴἰο βᾶνε ἴξ, Τα οἰίεῖ οουηΐ ἀφαϊπβι ἰξ ντὰβ8 115 ἀεραζέυσγε ἔγοσα ἴῃς 
τεοείνοά ἰεχί. ὙΒεη Ὀερδῃ ἃ ὑγοςεββ οἱ δὐϊείηρ ἴο σεσῖονε ἰμεβθε ἀ6- 
Ῥαζίυγεϑ 85 ἴδ 88 ροββϑῖῦ 8. [Ιἢ τωδην οὗ ἴῃς ἐεχίβ ἴῃς ογίίῃδὶ 5 ργεί 
πῸ]] ἐγαϑοά. Βυΐ ἴῃ (οά." [δε οὔδηρεβ ψεγε οΐδη τηδᾶθ βἰτιρὶν ὉΥ 
δ ΐης ἃ ἱγαηβίδιΐοη οἵ ΜΎ. ἰο ἰᾷς ογίίμαὶ Ἐϑβὰ., 80 (δὲ ἰξ 18 3111} 
ΡοΟΒβίθ]6 ἴῃ ῥίδοθβθ ἴἰο γσϑοονοσ {με ργίπϊ εἶνε ἰεχί. 

Τῆς Κγββ. ἀν! Ὁ]6 ἔἴογ {με τεχίυδὶ ογ εἰςῖσπι οἱ ΕΖτΙ.-Να. ἅτ 
116 βᾶπ|6 88 ἴ8οβϑα ἴογ (Ἐ., ἃ ἔ0}} δῃηὰ βοβοϊυν ἀϊβουπδίοῃ οὗ 
ΨΪΟΒ ἰ5 ρίνοη ὈΥ Ουγίΐ5, 1πίγ. ὃν, ἀηἀ ποοᾶ ποῖ θὲ τερεαϊθα 
Βεῖθ. ὙΠῸ |β8. τεᾶὶ]ν βεγνε {1{||6 ρυγροβε, νὴ [Π6 5ἰηρὶε ἐχ- 
Περίΐοη οἱ Ἐβά., Ὡς ἢ μὰ5 Ὀδθῃ ἔ}}ν ἰτεδίθα ἀρονε, δηά οἵ 
ψ Ὡς Ὀαΐ ἃ ἔενν τῆοτα ΨΟσὰβ ἃΓῈ Πεσσββάσυ ἔτοπὶ ἴῃ Ροΐπϊ οἵ 
νίενν οὗ ἱεχίυδὶ οὐ Εἰςΐ8π). 

1 Βα5 θέε βδοσῃ (μας Ἐδβά. 15 ἃ ἐἰγδῃϑβϑίδιίοη οἱ ἃ ϑεπιϊεἰς ἰεχὲ. Τοσ- 
ΤΕΥ 8858 ψίνεη ὑγείυ σοηνίποίπα ονίάεηος {μδὲ (Πς βίον οἵ ἰ8ε ΤΉΓγεοα 
Ουδτάϑπιεη ἰ5 ἔγοπι δὴ Ασϑπι. ογ σίπαὶ (Ε5."Ὁ 5.)., 11 8ὲ5 ἰοὴς Ὀδδη 505- 
Ρϑοίεὰ (δαὶ Εϑά. 51. ἰ5 τοι ἃ ΗδἊθ. βουζος, δῃὰ ἰμαὶ 5 ἀοιυδί!εβα 
οοττεοί. Βαυΐ ἴΐ 5 δαυδιν ῥἱαΐη δαὶ Εϑά. 18 ποῖ 8 ἰσδηβίδίΐοῃ οὗ {86 

Ῥιεβεηΐ ΜΤ. Νο ἰγδηϑβίαίογ νουἹὰ δίκα βυςοῖ Πθεγεῖοβ 88 τὰ δηὰ ἴῃ 
ἰδεῖ νετβίοῃ. ὙΈοβα ΕΟ γεηἀεγεὰ (δε ϑοτίρξυγεβ ἰηῖο ΟΚΚ. πεσε τονε, 
85 81} οἴδεεσ ἰγϑῃϑβϑιδίογβ, ἴο ξῖνε ἃ ἔδέυ] νογβίοῃ οἱ ἰῃς ἱεχὶ Ὀείοσγε ἴΒεπι, 
τ δ οἢ {πὲ ν ἀεδίγεα ἰο πλαῖκε δοοαββδὶε ἴο ρεορῖε σθο κηον οἷν ἴδε ΟΚ. 
ἴοησυς. Τδς Τοποϊυβίοηῃ 8 ἱπεν δὶς (Βδὲ (Βεῖα ποσὰ ἔννο οαἀϊτίου5 οὗ 
1818. Ῥοοῖκ ἱπ ϑαιχίτἷς, οἵ βίοι [Ὡς ομς βηΔ}}Ὺ δάορίεὰ ἱπ ἰῃς Ηεδ. 
σδηοῃ 8 ἴΒς ἰοηρεῖ δηὰ ἔῃε σοσβαὲ. ΟἹ ἴμ6ϑε ἔπνο δα ϊτϊοηϑ, 866 [υτί ες 
Ἐ5... 5. 

Τῆς τηοβὲ οοταρίείς ρῥγεβοηϊδίίοῃ οὗ [86 δρρδγβίυβ ἴοσ ἴῃς ἰοχίυδὶ 
οτἰ ἰοΐβτα οὗ ουγ θοΟίκ5 ἰβ ργεϑευϊθὰ ἴῃ Ἐ5, ς. 4. Τοστεν δτεϑιν ὑγείεςϑ 
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Οοά.Α το 8, δῃὰ υγρε8 στοδΐ οδυϊίου ἴῃ ἰδς υβ6 οὗ . Το οδυϊίοη ἰ8 
π|ῖβε, δῃιὰ γεῖ βοῦς οἵ {με πηοϑὲ ἱπιρογίδηϊς αἰά5 ἴο {86 οογγεοίίοῃ οἵ ἴῃς 

εχὶ σε ἰἀάδη ἰῃ (Παὶ νεγβίοῃ. 

ὃ 7. ΤῊΞ ΒΕΜΙΤΙΟ ΤΕΧΤΊ. 

Ιῃ ΡΪδοοβ {πε ἰοχί οἱ ΕΖι.-Να. 18. νετν γψ }} ργεβεσνεά. [πῃ 
Ν. ἐϑρϑοῖδ!ν μετα 8 85 84 σι ϊα νϑῦν {{{||16 ττοῦθ]Ὲ οποα [86 
ἱπίογροϊδεϊοηβϑ ἃσγὲ τεοορηϊβοά Βυΐ οὐ ἴ6ὲ ψοΪς ΜΤ. ἰβ8 ἴῃ 
ἀεοϊάἀοαϊγ Ῥαὰ 588:8ρ6. Αἱ εἰπιεβ [ῃ6 σοῃίιβίοῃ 18 80 στεαὶ {μαὶ 
(86 σοῦκ οἱ ἴδε οττὶς 8 τηοϑὲ αἰδῆςσυ]ϊ. [Ιῃ βοπια ρ]δοθβ ἴμογα 
8. ἃ ΒΟ] ε5416 σοστυρίίοη οἵ ἴῃς εχ ἴῃ {Π6 ἱπίεγεβὶ οἱ {με ἢ15- 
τογίοδὶ ἱβϑοῦν οὗ ἴδε εὐϊΐογ. 
ὙΠΕ γστεαΐῖ πλδ)ουὙ οἱ τσὶ [ογβ μανα δοσορίεά ΜΊΤ. δηὰ μανε 

5 ΓΆΡΙν ἰτιο ἴο τά α οὐ οἵ ἰἰ [ῃ6 Ὀεβὲ {πεν οου]ὰ. ὙΠΘΓα 15 ηῸ 
ΤΕΔΒΟΠ, ΒΟΥΕΝΕΓ, ἴΟΓ ΟΟΠδηΐηρ Οὐγβονεβ ἴο οἠς ἰεχὶ ἱπ ἃ σᾶ88 

ἴῃ ΒΊΟΣ τα μάνα σοοά βυρρογί ἴοσ δῃοίμεῦ δηὰ ἃ Ὀεϊζεγ γεδαϊΐηρ. 
[ῃ οἴδοεβ με γεϑυϊὶ 15 πηοϑὶ βυγργ βίης δηὰ ἱπηρογίδηῖ. Μδηγν οἵ 
ἴδε οτεἰςα] [Βθοτίεβ οὗ θοῖὰ {με οἱ ἀδὺ δῃηα πεῖνα τσ [εΓ8 ἅτὲ ἀε- 
Ῥεπάδηϊ οἡ ἴΠ6 οοτιρί ΜΤ. Α τεοοῃβίγυοίίοη οἵ {μ686 ἔθ οσῖθ8 
15 ΟὨΪΥ ῬΟβ510]6 ἴῃ {πε ᾿ἰρῃΐ οἱ ἃ ἱπογουρῃ-σοίηρ οτἰ εἰμι οὗ [μ 8 
εχ. ΤῊΪ5 πεεάϑβ ἴο σὸ τσοὶ ἔυγίμεῦ μη Οὐ Πε᾽8 ἰη Ηδυρι 8 
5ΒΟΤ. 1τλγϑοὶ πουκεὰ ἔου γεαῦβ οἡ {πε βυρροβίτἰοη [μδῖ {Βογα 
ΜΞ Δ ΘΑΙΥ δηὰ ἔγυ {1655 εἴοτγὶ ἴο τε υ]α τῃς ἰεπιρ]6. Βαΐ 
(8 ἀϊδβοονεῖν οὗ ἴῃς ἔγις ἰεχὶ οὗ ΕΖ. 3 σοιηρε! δα ἃ τδαϊοαὶ 
οἴδηρα οἵ ορϊἰπίοῃ. 
ΤΒε ἀϊβοονεγν οὗ {μεβ86 σοιτιρίίοηβ, δηὰ ἴῃ πᾶν ῥά ςε8 ἴῃ6 

ΤΕΟΟΝΟΓΥ οὗ ἴδε ἔπια ἰοχῖ, μ85 Δηοῖ μεσ ἱπηροτίδηϊ σοηβθαθδποα. 
1 ὑῬσοόνοθβ θεγοηά ἃ ἀουδί [μαι ἴπεγὰ ἀγα ογίρί πα] βουσοθβ ΠΕΓΟ 
ῬΓΕΝΙΟΟΒΙΥ ἃ Ραββᾶρβα 85 Ῥθθῆ δϑβϑίρῃε ψ ΠΟ] ἰο στ. 1 ἃ 

ἰοχὶ μᾶ8 Ῥδθῃ οοιτιρίεα ἴο τηᾶκα ἴΐ βιυΐϊξ ἃ ρύγροβο, ἰς 15. οὉ- 
νίουβ [μαι (δες ἰοχί ἴῃ 115 οτὔἦρίπαὶ ἔοσηι 5 ποΐὶ ἴῃ ψοσκ οἱ ΚΕ. 

Ιὴ (δὲ νὰν ἰΐ 15 ἀετηοηϑίταϊε [μᾶΐ ἴπεγα ἂγὸ ΗθΌγα βουγοαθβ 
ἴῃ 1656 θοοΚβ, δπὰ 80 {86 σομίγ υϊίοηβ οὗ [86 ΟὨγοηΐοϊοσ γα 

ΟΟΙΤΕΒΡΟΒΙΏΡΙΥ αἰπιηϊϑῃ 6, 
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ὃ 8. ΤΗῈ 5ΟύΒΟΕ5. 

Ιῃ {πὸ ῬοΟΚ οὗ ΓΒ. γψγὰ βπά την ϑεοϊίοῃβ οὗ 5. δηά Κὶ. ἴῃ- 
βευϊε δἰπηοϑδὶ νεγρδίη. ὙΠΕΓῈ 5 ἃ οἰαίπι ζυσῖ μοῦ {μᾶὲ (86 
ΠΟΠΊΡΙΕΓ 864 ΤΩΔΗΥ͂ ΟἾΒΕΓ βουτγοοβ (8εε Ουτγί. 7ηγ.3: 5.), 1 15 
ἴτας [Βαῖ βοπὶς βοῇ ΐδῦβ, ἃ5 ΤΟΙΤΟΥ, ἄδην [μδΐ {Πε86 ϑουγοαϑ ΨΈΓῈ 
βεηυΐηθ, ἰηδἰϑίίηρ [Βαῖ ἴῃ6 ΟΒγοηίοϊογ ῥγεϊθηάϑ ἴο αυοΐα ἴο δά 
ΡΙδυβ ΟΣ ν ἴο μῖ5 μἰδίοσυ (Ε5. ς. 7). ΟἿΥ ῬοΟΚΒ ψεγα οσὴρίηα!}}ν 
ἃ Ῥατὶ οὗ ἴῃ6 ῬοοΟΚ οὗ Ο(Ἐ., δῃὰ ψὲ βῃου]ὰ εἐχρεοὶ (με 88:16 
τρί ῃοά ἴο βανε Ὀδθὴ ρυϊβιοε. Απά οὐ δχρεοίδεϊοηβ ἃΓα γα- 
1564, ἴον ἰΐ ἰβ ροββίθ]8 ἴο ρἷοκ ουκ βοῖὴς οὗ ἴ8ε βοῦγοαβθ, βνθῃ 
1βουρῃ ψὰ μάνα πὸ ρᾶγβ ]ο]β ἔοσ σοῃΐῖσοὶ ἃ5 γε Βανὲ ἴῃ 5. δῃά 
Κ. ὝὝΜΒετε 15 ποῖ, υηϊογίυμδίο υ, τηυοἢ ἀρτθοπιθηΐ διηοηρ 550 80]- 
ΔΓΒ ἃ5 ἴο {δε [ηγ}15 οἱ βοπηθ οἵ {686 βουγοεβ. ὙΒΕΓα 5 ποῖἢ- 
ἷηρ 1Ώδῃ Ἰεῖϊ ἴοσ τῶθ Ὀυΐϊ ἴο ρψῖνα τ οοποὶυβίοηβ, ΠΪΟ ἢ ἅγα, 

Βονενεσ, Ῥαϑθα οἡ ΠΊΔΗΥ Ὑαατθ᾽ βίαν οἱ ἴμε8εὲ ὈοΟΚβ. ΤΒΘ 
Τεβ 15 Μ1}} θα βεεὴ ἴο Ὀε ἀεοϊ θα ϊν σοπβογνδῖῖνα. 

(αι Τε Μωρμοὶνς οὐ Νοῤοηιίαΐ, τε Ν. 

Βερίπηΐηρ τὶ ἃ δουτος δρουΐ {86 ῥργϑβθῆσα οἵ σις {Π6Γα 
ἷβ πὸ ἀΐϊβεγεηςε οἵ ορίπίοηῃ, ἴμϑγε 15 σοσίδίη!Υ ἱποογρογαϊεά ἰῃ (μ6 
ῬοΟΙ ψΠΙΟΝ Ὀεδῦβ Ηἷβ ΠΔΠΊ6 8016 Ῥεγβοηδὶ τηθπιοῖτβ οἱ Νεἢ6- 
ταῖϊδῃ. ὝὙΠοθε ἃγὰ 811 ττϊτθη ἴῃ [Π6 Βγϑί ρεγβομ, δηὰ [86 Ὡ8Γ- 
ταῖϊνε ἰ5 ἴεῖβε δηᾶ νἱνίά. Ὑῆδ τγδπηοῖγβ εγε ττϊτεη ἴοσ {Π6 
τηοβί ρασί βοοὴ δἱζογ [86 οἱοβα οὗ Ηἷβ ἄγβί δά παη]βιγα θη (Ὁ. 512), 
δηὰ 8ἃ5 ἃ ἢἰβίογίοδι βουγοα σὴκ διμοηρ {Π6 νεῦν Ὀεβί πῃ ΟἿ. 

ΝΕΒομ Δἢ Κπὸνν μον ἴο ΔοσοΙΏ 15} τεβ 5, ἐνεῃ ἰῃ ἴδ ἔδεε οἵ 
186 ρτανεβὶ αἰ βησυ εἰ65, ἀπ δ 4130 Κπονν Ποῦ ἴο (611 τψβδὶ 6 
Βδὰ ἄοπε πἰϊβουϊ πναβίς οὐ ψογάβ. [ἢ βϑοπὶα ρίδοθβ Ν. [ὰβ5 
βοπιθνῃδὶ {πε ἙΒαγδοίοῦ οὗ ἃ ἴα γΥ οὐ 7ουτηα]. ὍΘ Ὀτγίεῖ ῥὑσαν- 
εἴβ δηά ἱπηργθοδίίοηδ βοαϊίογοά πὨγουρ (πε ἀοοσυμηοηΐ τὰκ 

186 ᾿πηργεββίοη οἵ ἃ παγγαϊϊνε οὐρίηδ!ν νυτὶτἴθη ἔογ [6 δυΐβογ᾿β 
ΕΥ6 ἃοῃβ. 

ΎΤὨΕ ἀρτγδεηθηΐ οὗ βοῇ οἹδγβ σθᾶβϑεβ, βούανεσ, {8ε τηοτηθηΐ ΜῈ 
δἰζεπιρί ἴο ἀεϊετταῖπα ἴμς ᾿ἰτηϊ5 οἵ ἴῃς τπεπιοῖτβ. ὙΠΟΕ 5 ἃ 



ΤΗΕΞ ΜΕΜΟΙΕΘ ΟΕ ἘΖΕΑ ἘΦ 

ταϊηϊπλυμὶ δρουΐ ποἢ 8}} ἀγα ἀρτεεά, Ὀὰΐϊ [86 τηοσηθηξΐ γγχὰ βῖερ 
ὈῬεγοπά {παῖ θοιηάδλγγυ σοπίθηίίοη ἃγίβοϑ. 

Τῶε ναϑβὲ πια)οσί(γν οἱ πιοάδσῃ βοβδβιοῖδβ βεΐ γτδί μεσ ἰαγχε [1π|}18 (ο {μ686 
ταετηοῖγβ. Βεσίῃ. ϑίες. γε, δαῃὰ Ὁγ. ὑσγδοιοδ!ν ἄστος ἰμδὲ Ν. οονεῖβ 
Νε. 1:-Ξδ 12. 1χπ|͵΄ ΒοΙίῃ. δηὰ ϑἴες. εχς. 127-39. :-26. ας δίες. 
δήὰς :σ""- δῃά Ὦσ. διἱά58 13:-. Τόστευ, οὐ (ἢς οἴμεγ οὌχίγεως, δη 8 
Ν. οἣἱν ἱπ 1:-27 2᾽-3 41:- 61, ΑἹ] ἄστεα ἰμδὲ γ9 3 γὰϑ8 ποί πτίτἴοη ὈΥ 
Νεὰ., θυξ (ἢε β3.βοίατβ ψῇο ἱποίυάς (8 ἰῃ Ν. βυρροβε, στοησὶν 1 Β6- 
 ενε, [δὲ ἰὲ νγαβ ἱποογρογαϊεὰ ἱπ Ν. Όν Νὴ. 

11 96δπ5 οοσίδίη {μαὶ 31:3 ἰ5 οί ἔγοα Ν. [{ μὰ5 ὕοτδ οἵ (με ομιδγ- 

δειεσίβιϊοβ οἵ ἰμδὲ ἀοοσυπιεηΐ, θυΐϊ ἰ5 νεγν {{κὸ οἴβεσ 115ῖ8 ἰπ οὖσ Ὀοοῖκ9, 
δῃὰ ἰξ ἰβ αυἱῖς ουἱ οὗ ρίαος πεσε ἰξ βίδηάβ, ἱπιεστυρεπρ ἰΒς πατταῖῖνα 

β8ἷν (νυ. ποΐεβ οὔ Νὲ. 3). 1 μανα πον ἰῃ {δε ἢοΐεβ γβᾶϑοῃϑ ὙὩΙΟἢ 

ἃτα βιιθηςϊοης ἴο γοὐθοῖ 217-95. 1 ὉΔ 866 Π0 88 ἰβϑίαςξογυ ενϊάδηςε δϑζαίηβε 

333-286 (160-19 γ1-86 1261 ρχρ ν, 5), ΤΈΘ ἰδϑί ρϑββᾶσε ἰ8 ποῖ ΟἿΪἱυ πτὶϊ- 
ἴεῃ ἴῃ (δς ἄγβὶ ῥ., Ὀαΐ αἰϑο 888 πυπιθγουβ σδβαγδοξεγίϑιϊςβ οὗ Ν, ΟἹ 
[δε οἴβεῖ βαπά, 1 βανὲ πο μιοβίϊδέϊοῃ ἴῃ σο)εοίίῃρ 1.5115, [ἢ6 τιδ]ο ροσ- 
ὕοῃ οἱ Νεδ.᾽58 ῥργαγεγ, ψ ἰς ἢ ἰ8 ἴοο οἶοθε ἴο ἃ ἰγρε ἴο θὲ οοπιροβϑὰ Ὁ. 

Νεῖδ. (νυ. ποῖθ8), οὔδ ροϊμε ἱπ ψιῖςι 1 ρὸ δεγοπὰ Τοόστεν, γγ8οῸ ΟὨΪΥ 

ἔοεϑ 30 ἴδσ 88 (0 δϑϑιὴς δαὐϊίοσίαὶ γενίβίοα. 1 Ὀεϊϊενε ἴξ ἃ ρίεος οἵ 
οὐϊίοτία! ςοπιροβιιοη. [π [86 ῥϑββασε ἀεβοσ δίηρς ἰμς ἀδάϊοδιίοη οὗ ἴῃς 
2115 (121-92), [Π6τῸ δα ὑμηλβίδκαῦ]α ἔγαοεβ οἱ Ν,, ἐ. Κ., ἰῃ 31 1- 48. ΟὉ, 
Ῥυϊ ἃ 5βίοτν [πὸ (818 νγὰ8 ἴοο τετηρεπρ ἰο με (Ὦγ., δηὰ με μᾶ5 830 δϊ- 
ΒΕ ἰΞηοὰ ἴὸ τ ἢ ἱπίεγροϊδιϊοηβ ἐο Ὀτίης ῥσγ., ἴχεν., πυυβὶς, δηὰ βδοσὶ- 
Βοεβ ἱπῖο ῥγοπιίπεπε μίδος (δὶ Νεὴἢ.᾽8. οὐτῃ 5ἰπιρὶς, Ξἰσγαϊρμείογπασὰ 
βίου 18 Ὀυτίεα Ὀεγοηὰ Βορε οὗ τϑοονεγυ. ὙΌσΤΟΥ ποῖεβ ὑπαὶ 2150 3284. 
415. τερεδὲ οῃς δποίδεσ γαῖ μεσ διυνεγασγαν, δὴ αν να σάπαββ ταυς ἢ ἰη- 
οτεδϑοὰ Ὁ. δα εἰϊτηπαιίοη οὗ 3:- (Ε5.}»), ΤὨδξ ἰβ αυἱΐς ἴγυς, δηὰ 

ΣεΙ Ι ἀουδὲ ἱξ δὴν οἱ ἴῃς ραβϑβϑαρθβθ Ἔχο. ροββίΪν 3᾽3.25 σδῃ ὃς ἰερὶϊ- 

ἰτοδίεῖν αυεβιίοποά. ΤὨς ροτγίίοῃβ τὶς ἢ ἄγε ἔτομῃ Ν. ἃσε, βεζείοσε, 
1.1.9 1118..21 2᾽5-Ὁ 331-36 1491 

(2) Τλε Μεριοῖγς οἵ Εσγα ΞΞ Ἐ. 

11 μα8 Ῥδδεὴ [Π6 ῥσδοίοδ!ν υπδηϊπιουβ ορίπίοη οὗ Βἰ ]᾿αὶ 
βΒ0θοδῖβ δαὶ δηοίῃογ ἱπιρογίδηϊ δηὰ {γυβι ἢ ϑοῦγοα ἰβ 
ἰουπὰ ἰῃ Ε. ὙΠῖ8, [1 ἰ5 οἰαἰπιοά, ἱποϊυἀεβ ΕΖι. η31-83 οἱ-16, 
βιςἢ,, δ 41} Ἔνεηίβ, ἀτὲ [6 σοποϊυβίοῃ οὗ δυο οοτηρείοθηϊ 808ο]- 
815 45 Ὠτίνεγ, Ευ]ε, Οόγηῖ!, Κοβίογβ, δίερέσεα, δηά Βοσίβοϊεῖ. 

Βείοτε ἐδθουδοίης ἴῃς τηδιίίεγ ἔυτίμοτ, ἰ{ 8 Ὠδοδϑβασυ ἴὸ τοδυος [86 

8ῷδος οἱ (δ τηστηοίτβ ϑομεν αὶ. «ΕἾσβί, τὰ ταυϑὲ οἰϊπλίηαὶς 8:-:.., 186 
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115 οἵ (8 Βεδὰϑβ οἵ δε ἰδί μετβ ῇο σεηΐ ὑρ νὰ ΕΖτα. ὙὌΒετσα ἰ8 ποῖ - 
ἴῃς ἴο βυρρεβί Ε.. ἴῃ (ες σοῖς ραββᾶρε βᾶνα ἴῃς “τ Ὁ} τὰθ ᾽ ἡ Ὧ» ἰπ ν. 1. 
ὙἼΒεΕ ν. ἴ8 ἀϊ5)οἰπϊοαά δπὰ βῃῆονβ δὴ εὐϊΐοσ᾽β μβαηάϑ, ίοσ “" ἔτοτα Βδ}.᾽ ἰ5 

οοπηροϊοα πὴ ““πεηξ ὑρ,᾿ δηὰ τὰ πιδὺ ἰηΐεσ ἐμδἱ “ σψ ἢ πις ᾽" 5 ἰη- 
βοτιοα ἔγοτι 738, οσ οἶβα (μδὶ νὰ ῃου!ά τεδὰ Ὀγ 8 νϑγν 5||χ8ὲ σβδηρο “ στὰ 

Μἷπι.᾿" Τῆε ῥβαββασε ἰβ8 ουἍξ οἵ ρίαςε Βεσα, 88 ἰϊ ψῖνεϑ ἃ [15 οἵ μΪ8 σοπιρϑην 
Ῥείοσγε ΕΖγα τηδῖκεβ ἢΐ58 ἰπβρεοίίοη (ν. 1"). 11 νουϊὰ οοσης Ὀείζεσ αἴϊεσ 

ἡ, 88 7.19 Βιτηπλδτῖϑε5 {8Ὲ ΜΠοΪε βίοσυν δηὰ Ἴοπῃπῖ8 οἵοσ ϑἰηβ οἱ 

δηιεἰραϊίοα. Υεὶ ἰὰξ τιυϑὲ Ὀ6 ποίϊοα (μὲ τ8ς |18ὲ 15 Ρεοῦ τ ἴῃ ἰΒς 
ἀεϑίσπδιίοη “' τλδῖ65,᾽ δηὰ ἴῃ {86 5ἰδεηςς δρουΐ ἔδε ἰδγυρὶε οβῆσεγβ 50 
ΠΡ ΓΑΙν ϑαρρ θά ἴῃ γ᾽. ΤὨΘ εχρίαπαίίοη δϑουὲ ἰΒς Νεῖ. ἴῃ 85 ἰ5 
βυβρίςΐουϑ; ἱπάεδοα, {Πε ψΒο]ς ν. 18 ρσοῦ. δῇ δαάϊιίοη ὃν ἴθ Οῆσ. Τῆς 

βϑῖὴς δαῃὰ ργορ. ρῥγοάυςεα νν. 8 {- 30. 3..2ὲ. [οΓ ΓΕΆΘΟΠ5 φίνεῃ ἴῃ (δῈ 
ποΐεβ. Αἶβ8ο 911-12 ἀγα ἴο ὃς οχοϊυάεά, 50 ἰ8δὲ ἔος Ε. τὰ βανε γ"}- 
856-19. 31.286. 28 {. 81 {. 86 (1.11. 18.16 1δουνσῃ 86 19 ἀυδ. 

Νον 1ξ (8696 ἀγὸ ζοῃμυΐηα πλθιηοῖγβ ἴμογα οδῃ θ6 πο ἀουθῖ οἵ {Βεῖγ Βἰβίογ- 

ἰοδὶ ναῖυς. Βυΐ Τόσττεν [88 ἔοσ γεᾶγβ τηδίηἰαϊποᾶ {πδῖ (6 ΕΖγὰ πιεπλοῖτϑ 
8ῖ6 ἃ τη, ἰπβ ϑιϊησ (μα [86 ψβοὶς ΕΖγα βίοσν 'β οοτηροβθὰ ὃν {86 
ΟὨςσ., δηὰ ἴῃ ἔαςϊ δε Ἵδαγαοῖεσ οἱ ἘΖι νγᾶ8 σγεδίϊθα ὃν δἷπι, 80 ἴδιας 
ἘΖε. γ-το δῃὰ Νε. γῖ5-τὸ ᾶσὲ Βοίίοῃ ρυγε δηὰ βἰπιρὶε (Ε5."3..32.; οἵ. Οοηι. 
"ΑΓ. 41 Δ.) ΩΞΑἍὄὔ ρατί οἵ (μ]5 τϑαϊςδὶ ορίπίοη νν}}} θὲ εχδηνϊπεὰ Ἰδίεσ. Ἠδτε 

ἫὯΘ ἅγα οοῃοογηδὰ σὴ [86 τπθιηοἶγβ οὐΪγ. Τοσταν ΒΒ Ποῃοϊ υϑίοῃ γεβϑίβ 
εββ6: 11 8}}γ οὐ ᾿ἰησυΐϑεῖς τηδίεγία!, Ης σῖνεβ ἃ [|ἰβὲ οἵ βοπιθ ἐπἰγν ποσὰ 
ἔτοπι [86 ρμαγίβ ψῃΐοι ἅτε δϑββίριιϑα ἴο Ε. δηὰ σμίοι Βς ἀθοίαγεβ ἴο ὃ6 
«δαγδοιογίβιϊς οὗ ἴᾷς τσ. (ς΄. Οοριρ." 5.). Ηδς ξοδβ 30 ἔδσ 88 ἴο ἀδοΐασε 

ἀεἰ Ρογαίοῖν, 88 ἴδε “σεβυὶὶ οὗ ἃ ξοοὰ ἀεὶ οἵ μαζγά βιυάν,᾽ (δὲ “ἼΒεγε 
͵8 δο ρογίίοῃ οὗ ἴδε σβοῖὶς σοσκ οἵ (Β.- ἜΖτ.-Νο. ἰῃ παῖς [ἢ ΟἸ τ. 8 
Ἰτογασν ρθου σι εἶεβ τα τηογε βίγοηρ ν τπηατκε, τόσ δρυηάαπί, πιοσα 
ΘΝ ηΪΥ. δπα οοπτϊηυουϑὶν ἀϊπιγὶ υϊοά, δηὰ πλοσα δδϑῖϊν γεσοχηίϑαῦὶς (ἤδη 
ἴῃ τ18εὲ Ηεῦ. παιταῖϊνε οὗ ΕΖζγ. 7γ- τὸ δηὰ Νε. 8-το᾽" (Ε5.".). 
ΤὨΘ υϑὲ οὗ (ἢς δγβί ρῥ. 8 δβϑὶϊν Ἴχρίαἰηοὰ ὃγ Τόσον οα [δε στουπά 

δὲ τε ΟἸγ. εἰηρίογεὰ ἴὰ ἴπ ἀεἰρεταῖς ἱπιϊδιίοη οὗ Ν᾿. Ηε οἰϊε5 
οἴδμες οδϑεὲβ ἱπ ψῖς ἢ {μετα ἰ8 ἰγαηβίτοη ἔγοσα (ἢ δγβὶ ὑ. ἴο ἴδε ἰμϊγά. 
ὝὍοΙτον 848 ονεγίοοκοα, 80 ἔδσ 88 1 σεζδ]], τμδὲ ταϊραὶ θὲ 8 βίγοηξ 

δισυπιοηΐ ἴῃ βυρροτῖ οἵ Η5 οοηξοηίίοη, νἱΖ., (μαΐ ἴῃ βοπιε ρΐαςεβ ςογίδί π 

γεββ. βανε (δς {μϊγὰ ρ. σβεῖε ΜΎ. 8ᾶ8 (ες δγβί, δ. ξ., 85:{- ἴῃ Ἐ53α.Β, 

91-" ἴῃ ΕΞα.ἵ-, 
Βυὲ νὰ ποίβ 1μδὲ 18ε ἢγϑβι Ρ. ὁσουγβ ἰπ Εϑά. πβεγε Ν. ἰβ ποῖ ἰουπάὰ, 

διὰ σβεγο ἰΐ ΤηΔῪ πενεσ μάνα εχἰβίοα. Τῆς ΕΖγὰ βίογυ τᾶν μανε δεθῃ 
οὔςα Ρυδ] 5η6ὰ αυϊξε ἱπάερεπάεηςν οἱ ἰδὲ οὗ Νεῆ. ὙΒεπ δραίη ἰΐ ἰ8 
ἱμοοποοείνδοα {παῖ ἴμς ΟὮγ. βδουϊὰ μανε υτϊἐἴθη ὃν ἴδ (8 πιδὐος ρατὶ 
οὗ 18 ΕΖτγα βίοσυ ἴῃ {86 (μἰγὰ Ρ., δηὰ ἵδη δπιρίογεά τς δτϑοί ἴῃ δυο ἃ 

Ἰἰγυϊιοὰ ραγί. Ὑβαδὲ ἰ8 εβϑρ. {με οαϑεὲ 85 {Πεϑεὲ ρϑββασεβ ἰη ἴδε ἄγβέ ἢ. 
δΓα Ὀγεοίβεϊν ἰμοβα Ἡ Ϊςἢ ταῖβα πὸ βυβρίοίοη οἡ ἴΒς στουηὰ οἵ σγεα Ὀ]γ. 

Βυξ (δς πιοϑὲ ἀεςϊβῖνε ἀγριγαθηΐ 5 ἰΒ6 τεϊδίίοῃ οἵ (μ8 νᾶγίουβ ραγίβ 
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οἵ (Βς παιταῖῖνε ἴο δδἊοῖ οἴβοσ. [{ ἰβ ἱπογθάϊδ]6 [δὲ ΕΖι. 7-1Ὸ νγ88 8}} 
ψτιτεη ὈῪ 186 βᾶγὰς ρεγβοῃ, (86 (Ὦγ. οὐ ΔῃΥ ομὲ εἾἶ8ϑε ψβδίβοθνεσ. [Ι͂ἢ 

ἡ. ἘΖτα᾿ 8 ΨΏΟΪε σοΙΆΡΘΩΥ ἃγγῖνοβ ἰῃ 7εγυβ., ἀπ (πε το ογβ οἱ ἰῃς 
ΠΟΙΩΡΔΩΥ͂ ἃτα ἐηυτηογαϊοα ἴῃ 81-:., ψΉΠΕ ἴῃ 738 δηὰ 118 ἀἰγεςὶ βεαυεῖ, 8:5, 

Εξζτιαὰ 5 θερί πηΐης ἰο χαῖμεγ 8 οαγανδῃ δὲ Αμβαναβ. ΤΆςη, ἴῃ ἰδὲ ἰεϊϊος 

οὗ Ατγί., ΕΖγα 15 εἰσί ῃθὰ σῖτ ἐποστηουβ ροῦγεσβ, θαΐ ἴῃ 1με δεοΐυδὶ σοοογὰ 
οὗ Ηἰβ ἀδεὰβ ῃς πδνεσ οηςα (4119 ἸΡΟῚ δὴν δυϊβογν δυαΐῖ 186 ἰατ. ΤΈΣ 
ἀϊδετεηος ἴῃ (μ15 τεθρεςξ θεΐοθη ΕΖγα δηὰ ΝΌἢ. [8 νεσν τηατκοὰ. Νεβ. 
δεῖβ 85 ΨΌΝΕΓΠΟΣ δηά υ868 ἢΐβ δυϊβοτγίιν, Ὀὰϊ ΕΖτα σϑὴ ΟὨΪΥ ἀρρδδ] ἴο 
ἴδε ρεορὶε ἰο οδεὲν ἴδε ἰανγ'. ϑυζεὶν ἃ βίηρίε δυΐδβος του] μανς αἰπηδὰ 
δῖ στεδίεσ οοῃϑβίβίθῃςυ. 

11 Βα8 θεεὴ Ἴοοποοάθἃ ὈῪ βενογαὶ βοδοίαγβ, 6βρ. βίπος ἴδε ρυδὶοα- 
ἴου οἱ Τοτιτεν 5 Οοριῤοστίἑοη (1806), [μὲ Ε. 888 βθθὴ πογκοὰ ονὲοσ 8 
ἕτεαὶ ἀεδὶ, δὰ μδὲ 186 πυπιθγουβ τηδυῖκα οἵ ἴ86 ΟὩγ. ψβὶς ὙόταΥ 
8858 ροϊηϊθὰ ουῇ τὲ ἀυε ἰο ἢΐβ γενίβίοῃη. Βυὶ ΤοτΕΥ ἴῃ ιἷἰ8 ἰαΐεγ 
ποσκ (Ε5. 1910) δϑϑοσίβ 18δὲ {ῃε ΟὮγσ. ἀοθβ ποῖ τενίβϑε δἷβ τηδίογίαὶ, 

(δὲ Βε εἰΐμεος ἱποοσρογαῖεϑ Ὀοα ν οσ οοσαροβεβ δηϊίγεϊ νυ. Ὑόστον οἰΐα8 
88 80. ἰπβίδηςς ἴΠ6 ραγβὶεὶ Ν. πμῖς ἢ ΒΘ 88 γ5 ἴδε (σ᾿ 888 ργδοι δ ν 
ποῖ τεν βεά. 

Μδγ ονπι βευάϊεςβ σοηϑίζαίῃ πὰς ἴο ἀΐβϑοηΐ ἔσοτι (8 οοπϊδηιίοη. Α5 
ἃ τηδίζεσ οὗ ἰδεῖ, δ ρετϑυδάδαὰ ἰμαΐ ἴῃς (Ὦγ. γενϑϑα 5 πιδίεγὶ αὶ 
Ῥγεῖίγ ἔγεευ σβεπενεγ ἰὶ βυϊίοὰ δἷβ ρυζροβα ἰὸ ἀο 80. 1 πηδὺ εἰΐε 
88 80 ἱτηρτεβϑῖνα ἰῃβίδηος ἢΐ5 οὔδησε ἔτοη Ὑδησε ἰο ϑαΐδη 85 (ἢς 
τετηρίοσ οἵ αν (: (ΒΒ. 211 τα. 2 5. 24). (866 ἔυγίμοσ δνίάθπος ἴῃ 
σιυγι. 7»ηγ. 3. Ὁ), Βα [86 ἐοβΕ ον οὗ οὐγ οὐ Ὀοοῖβ 8 ἀδείβῖνε. 

ΤΒε ΟἸὨγ. μδ58 ΠΡ οταΙῪ τον ϑεὰ ΕΖγ. 3 ἴο τηᾶο ἴξ ϑαιαγα στ 815 ἸΒΘΟσν 
οὗ 186 ἀείεττεα δυϊΠ]άϊηρ οὗ ἰΒς ἐεπιρίθ. Ιῃ ἴδοὶ, Βἷ8 μαμὰ ἰ8 ν᾽ βί] 6 
Δἰπηοβῖ ἐνεσυ  ΒοΓα. 

1 [5 ἴσυβ, Ββονενεσ, ἐμαὶ Ν. Βα8 θθεὴ ἰδιηρεγοὰ υτΒ οοτηραγαίί νεῖ Υ 
1ι||6. Βυῖ ἰμδὶ ἔαςϊ [5 εἰοαυεηὶ ἴῃ 1158 ἀδβογρείοη οὗ [με ΟΒγ.᾿8 τιειβοά. 
Τῆς Ὀυϊάϊηρ οὗ 1886 νγα}]} τυδβ οἵ 80 {{{{16 ἱπέδγεβέ (μὲ 'π οὔθ τϑοθηβίοι 

δε ὙΟΪς βίοσυ πιδὺ μαννα θθθη οπιτἰδὰ. Βυΐ πβεὴ (με ΟὨτ. σδπὶς ἴο 
ΝΕ .᾽8 βίοσυ οὗ {88 ἀδαϊοδίϊίοη οἵ ἴμ6 τα}15, 6 γγαὰβ ἷπ ἃ δε] 4 ἴῃ ψμῖς Βα 
"85 ρεσίες Εν δἱ μοπηθ, δηἃ οἱ ἃ βυδ᾽]εοὶ ἴῃ σι πῖςῃ ἢς δά 8 ργοίουμά 
ἰπίογεϑῖ. Ης γενὶϑοά (ἢ βίοσυ, τβῖοῖ οογίδίἶν οχίϑιθα ἴῃ Ν,. υπ6}} {Βεγα 
8:6 οἷν ἀΐτα ἔγαοεϑ οἵ ἴῃς οτἱ ίῃδὶ, ἢ }]ς ἴῃς τοῦκ οὗ μΪ5 οὐσῃ Βαηὰ ἰβ ἴο 

δε 9θϑ ἃ}1 [ῃγουρῃ. 
Νον Τοστεν ἰβ τίσμε ἴῃ δϑϑογίϊηρς (μα ΕΖτα ψὰ8 ἰ8ε (γ.᾿8 βεσο. ΤςἪς 

εὐϊῖος ἰουπὰ ἴ8ε ποτκ οἵ ἃ Κίπάγεά βρίτε ἱπ Ε. Ὑμαῖ ἀοσυπιεηξ ῥγο- 
βεηϊοα πιδίοσίδὶ τὶ τὶς ἢδ τγᾶ58 ἔδυ ]ατ απ ου νπῖο ἢ Βα Βδά νεγν 
Ῥτγοπουποεα ορίπίουβ. Βυΐ ΕΖτα ᾿ἱνοὰ τόσα ἴμδῃ 8 οδηΐυσγυ Ὀείοσε ἴδε 

ΓΒγ. [ἢ ἴδε πέδην], τιδὴν σμδησοβ μδά ἰάκϑὴ ρίαςθ. Τῆς ΟΒγ. γγὰ8 
Αἰπιοϑὲ ἰογοθὰ ἰο Ὀτίης ἘΖγα᾿β ψοσῖκ ἀοντα ἰο ἀδίςε, ἃ8 δε ἀοεβ αν! 8. 
Ἠε οουϊὰ Βαγάϊν υϑὲ βυςῖ ἃ βϑουτοαὶ ἰϊβοαΐ τον ϑίοη. Οἰδμογυῖθα ἴΒοτα 

πουϊὰ μανεὲ Ὅδεη 8 διἰβίογίοδι ἀενεϊορηιθηὶ ἴῃ τεϊϊ φίοη, δῃὰ βυς 8 
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ΡΒεμβοσωθῆοῃ τγἃ8 δΌΒογγεηϊ ἰο δίω. Ὑπμογείοσε, Τουγευβ 15ῖ ἀο65 ποῖ 
56 6πὶ ἰο τὴς δί 81} ἀδεϊβῖνε, Ἄνεὴ ἰξ τα ᾳταηὶ 5 να] εν, 885 ψὰ ταυβὲ 
πῃ ρατγί. 

ΑΒ ἃ πιδίζεγ οὗ ἔδοϊ, (ῃ6 (ῃγ. 885 γεν βϑεὰ ὄνεὴ Ν. σοῃϑβίἀεγαῦϊνυ. Ης 
Ρυΐβ ἃ βυϊϊδθ]ε ργαγεγ ἴῃ 186 συρ- εαγεγῖβ του τὰ (15.115); Βς [τη ῖ5865 

1Βς Ιεδάος στὰ Ἰεϊῖετα τὶς 6 βοαπηθὰ ἴο τπΐηκ Νεὰ. μά ονετοοϊκοα 
(121-95; θυϊ σ. ποί65); Β6 ργονἰ δὰ 8 ϑυϑίοπιδίϊς δεοοοιπὲὶ οἵ {86 τιοεϊδοὰ 

οὗ Βυϊαϊης [Βε νν8}}, δῃιὰ δ Νεῖ. μαὰ δθογάε ποιβίης ἰο ποῦς ου δ6 

Βαά ἴἰο πᾶς ἰΐ Ηἰπηβοὶξ, αη]655, ἰμἀθοᾶ, Βα ἔουπμά ἴἰ τεδάν ἔγομπι βοῖὴδ 
οἴδβεσ μδηά, 7υ8ὲ 88 Βς εἰδθογαῖεβϑ ΕΖγα᾿β γοσῖκ; ΌῪ {δε ἰνγῖβὲ οἵ ἃ βεῆ- 

ἴεηςς δες οὔδηρσοβ ἴδε ρυτροβε οὗ Ν .᾿ 5 855ε: ᾽ν δηὰ τηδίςεβ Ὠἰπὶ ἀϊ5- 
οονεσ ἃ ἔβδη ποη-εχίβίεπίὶ τεοοσά οἱ παπιθ8 (73); δηὰ ἤπαν ἴῃ ς. 13, 
σβοτε ΝΕ. δρργοδομαβ οἰοβεὶν ἰὸ {με οἀϊϊοτ᾽β ουπὶ δεϊά, (ες ΟὮγ.᾿ 8 
Βαπά 8858 οσερί ἰῃ 80 οοπβρίουουβὶν [δδὲ Τοττεν εῖνεβ εἰπὶ ἰΒ6 οτραϊε 
οὗ τῆς σβοϊε. 

ΤΒετε ἰβ ὁπα τοσο δγρυσπηθηὶ ἔογ ἴδε οχίβίδηςς οἵ Ε.., τ ΒΙΟΒ 15 επτίγεὶν 
βυθ)εςιῖνα, ἀδηὰ γεΐ ψΒίοΝ ἰβ οἵ νογὺ βτεδὶ ἴογος ἴο ὁμς ΨἘο ἔδεϊβ 1ϊ. 

Ἑνοτν ἐἰπιθ 1 βέυάν ΕΖτ. γ-το, 1 ἐθεὶ αἰτεβϑὴ (με ἕδος ἐμὲ ἔνο νοΐῖοεϑ 

ϑρεδῖς ἰπ ἴῃς νατίουβ ϑβοοϊίοῃβ. ΤῊΘ ἡ βοΐς βίοσυ 85 ἰοἱά ἰπ Ἐ,. βθβεπὶβ 
380 5:π|ρ]ς δῃὰ πδίυγαὶ! δηὰ υὑπαδεοιοά, δηα 50 ἰδοκίηρς ἴῃ ἴῃ ροτιροβιῖν 
προ διίδομεϑ ἰο ΕΖγα ἤογε (6 ΟἸγ. υβ68 ἃ ἔγες Ββαπά, {μδῖ ἰξ θεβρεδκβ 

ἰϊ8 οσῃ σεμυίΐπεηεβθ. ΤῊΣ νεῖν ἀεί 1}9 οὗ {86 χαιμεγίησ δὲ Αμαν 

ᾶτε 7υ8ῖ {δε τιΐηρθ ἴἢ6 ΟἾγ. πουϊὰ πονὸσ (μη οἱ οςομπηροβίηςξ, 885 τψὲ 
ΤΆΔΥ 866 ἴσοι ἴῃ βυϊηπιαγν ΜΔΥ ἴῃ ἩΔΪΟὮ ΒΘ δοίυδ!ν ἀεα]5 πὶ (6 
Ἰουγπον (η1-.), ἰῃ πίοι μα ἴ8 σαγεῖα! ἰο ργεβϑεηΐ δϑυηπάδηϊ παπλοβ δπὰ 

ἀδίεβ, θυΐ πὸ ρεγϑοηδὶ δἰϑίοσυν δἱ 4]}. ᾿ 
Τοιτενβ δγζυπιεηΐβ μᾶνε [αἰ]δὰ ἰο οοηνίπος ἴμοθε σψ8ο δᾶνε Ὀδεῃ 

ἀπΠσεοὶ βιυάδηςβ8 οὗ [ῃς βἴογυν οἱ ΕΖζγα, δηἃ σὴ 411 τεμασγὰ ἴο μἷβ υἢ- 
ἀουδιοά 5. μοϊαγβηΐρ δπὰ ἱπάυβίγυ, 1 δηά τανβοὶξ δλοηρ [86 πυαθες 
τὴ τουϑὲ 5111} δε (δς ΕΖγα βίοσυ βεσγίουβίγ. 

(3) Τῆς Αγαριαΐὶς Ποσμηιθηΐς. 

ὙΒΕΓΕ ἀγα ἴἤγοα βθοίοη5 οἵ [Π6 ὈΟΟΚ οἱ ΕΖγ. ΜΒΙΟΝ ἀγὰ πτὶϊ- 

ἴδῃ ἴῃ Α,απκαῖς: (1) ΤῊΣ σοττεβροπάθησε 1} ΑΥΓΆΧΟΓΧΟΒ, 471-35. 

(2) ΤΒὲ βίου οἵ ἴῃς γερυϊ]άϊηρ οὗ 186 τεπιρὶθ, ΕΖγ. 450-618, 
(3) Το βἀϊεὶ οὗ Αγίδχεγχθβ δυϊμογίϑίησ ΕΖγαβ σηϊβϑίοη, 713-25, 

Α5 615-55 15. ἃ ἰαΐε ἱπβογίίοῃ δηὰ 7}-}9 15 [6 Ὁβσοῃίοογβ ἱπίτοάπο- 
τίοη ἴο ἘΖγ., γε βανα ργαςιῖςα!ν ἃ ἸΙοηρ οοπίίπυουβ βεςίίοη ἴῃ 

Αγαπηδῖς, 4--} 8, Τί τηᾶν Ὀ6, ἰπεγείογε, ἰδὲ Ῥεΐοσε 86 Ὁβσοη- 

ἴεῖεσ ἴμεσα ᾿γὰ8 8ηὴ Ασαγηδὶς Ὠἰβίογυ οἵ [ἢ ϊ5 ρεσίοά, ψίῖοῃ Βς υϑεᾷ 
ἴο ἃ ᾿ἰπυϊοα οχίθηϊ. 1 ἴΒογα τγὰ8 βυςἢ ἃ βουζςθ, ἰξ πηυϑὶ αν 
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οοηϑἰϑίθα τηδίη!ν οἱ οὔἶοϊαὶ! ἀοουτηεδηΐβ Ψ ἸΔῈ ἃ πιϊηϊπγαπι οὗ ἰπίτο- 
ἀυςξίοῃ πᾶ σομητηθηΐ. 

ὙἼΤΒςε ἢγχβί ἵνο οἱ ἴμεβϑε ῥίθοθϑ ἃσα αδἰΐκε ἰη οὔἣδ τεϑρεεΐῖ, ἰμδῖ 
ΜΈΣς [Π6 ΟΟ1Κ οἱ [ἢς τηδίογίαὶ σοηϑβίϑίβ οἵ ἴῃς Ἰοϊίογβ, [ΘΓ ἃΓα 

ἱηϊτοδυοίοτν ἀπά οἵμεγ ποίΐεβ δ͵5ὸ πυτιτῖθη ἴῃ Ατγατηαίς. [ἢ {86 
οὔδϑε οἱ ἴδε {π᾿γτὰ, Βονανεγ, ἴΠοτα 15 ποϊμίηρ ἴῃ Αγαμπηαὶς βᾶνα 
ἴδε Ἰεΐζεσ, τῆς Ὀποῖ ἰηϊτοἀυσξίοη (711) θεοῖς τυτϊτίθη ἴῃ Ηδθῦτεν. 

Τς ΟΒτομίοῖογ, ἐμεγείογε, ἀοαβ ποῖ ρεῖ Ἠἷβ τηδίοσίαὶ ἔοσ (1) 

8π4 (2) δἱ ἢσβί βαηά. Βείογε Βΐβ {ἰπ|6 {86 Ἰεϊζεγβ Βαὰ θθδὴ ρυὸ- 
᾿ἰβῃδὰ στῖὰ [μ6 νατγίοιιβ ποΐεβ θοίοσγε δηά δἴΐεγ (δε ερίβι]εβ. ΤῈΣ 
Εὐγὰ μὲ τῇδὺ δᾶνε αὐυοϊορά δἱ ἢτβί μδηά; δἱ 4}} ενεηΐβ, 1 {Πετο 

ἐνεσ δὰ Ὀδεη ΔὴΥ ποῖΐθβ οἡ ἴδε ἰεϊζεσ, [πε Ομγοηίοϊογ [εἴς {Πα πὶ 
ουἨ επςγεϊγ. 

Μεν. ᾿5 (86 5βιουΐεϑὲ τηοάεγῃ ἀείεπάεγ οἱ ἴ8ε86ὲ Ασᾶπη. ἀοουχηθηῖβ 
(Εμ|."τπὺ. Ἧς επιεπάβ ἰῃς ἰεχί οἵ ἘΖε. 47, γεδϊηρ “πε ἀσβραίο ἢ τὰ 

στϊτῖεη ἴῃ Ῥεγβ. δηὰ ἐγαηβίδί θὰ ἰηΐο Ασβϑπι.,᾽ 80 18δὶ οὔ ί παν (Βοτα 
“8 Βεσὲ οἷς οἵ [8 ΡοΪγ] πρυδὶ ἰπβοσγίριίοηβ τ ῖς ἢ δρουηάεά ἴῃ 86 
Ῥεῖβ. ετωρίγε. ΤῊΪβ ἀσζυπηεηὶ που]Ἱὰ θὲ βίσοηροτγ ἴ{ {Βεγὲ πεγε ποι ίησ 
Βυΐ (δε Ἰεϊίετβ. Α8 ἃ πιδίίεσ οἱ ἔδοϊ, ἴβεσγε ἀζὰὲ [8ε οοσῃρί!οσ᾽ 5 οοσι- 
τοεηίβ. Μου. ψνουἹὰ παγαϊν οοηϊεπὰ ἐμαὶ 8686, ἰοο, ψεσα πτί(ἴεη ἰπ 

Ῥεῖβ. δπὰ ἰγαηϑβϑίαιεὰ ἰηίο Ατᾶπι. Βεβϑίἀθϑ ἰξ ἰ5 βΒῃονγῃ ἴῃ 186 ποίεβ {8δὲ 
Μεγ. ἱπιεγργεϊβδιίοη οἱ 47 8 τοσε {μη ἀουδίυ!. Μεγ. εἰαἰπιβ ἰο πὰ 
ἃ ςοπϑίἀθγϑῦ]ε ἰδὲ οὗ Ῥεῖβ. ψογάβ ἰῃ (ἢς ἀοοσυπηεηῖβ, δπὰ ἴμυ5 τοίη- 

ἴογοεβ Ηἰβ Ὀεϊϊεῖ ἰπ Ῥεσβ. ογ κί π8]8 δπᾶ ἴῃ (με δαϊμοηι ον οἵ ἰδς ᾿ςξξετβ. 
Βαυΐ ἰξ ἀοεβ ποί βεεπὶ ροξβί]ς ἰο στοὺρ ἴῃς ἀοσυπιεπῖβ δα ἰοστηυϊδὶς 
8 5[ηρ]6 οοποϊυβίοῃ π βίο Ὑ1}} οονον ἔμθτι 411. ὙΏΟΥ ταυβί Ὀς ἱτεδιοὰ 
βερδσδίεϊυ. 

(1) Τβεῖε οδπ δὲ ἢο ἀουδὲ ἐμαὶ ἴῃς (Ἀγ. ἱποοσροζγαίεαά ἰδς Ασί. 

οογσεβροπάδηςε ἴῃ 417-345 δηὰ ἀϊὰ ποί σςοπηροβα ἰξ, ἔοσ Βα πιίβυπαἀοτβιοοὰ 

ἰϊΒ ἰεῶοσ. Εὐγίμογ, πεσε ἰ8 ἢ0 μοοὰ σεᾶβοῦ ἡ βαῖανεσ ἰο χυσβίίοῃ ἰΐ8 

ξεηυΐπεηεββ. [{ ἀεβουῖθεβ 7υ5ὲ {πε Τοπμάϊΐοηβ πθοασββαγν ἴο εχρίδίπ 
Νεἢ. 8. ποῦΐκ, 851 Βανὲ βῆονῃ ἰῃ {πε ἰηΐγ. ἴο ἔμ ραββαζε, ἡεσα α͵30 
Κοβί.᾽ 5 διρυμιδεηῖβ δραίηϑδί ἰΐϊβ δυϊμεητ ον ἄγε ἐχαιηϊποά ἴῃ ἀείδι!. 
Ευμδετ, (86 εἰαγρε οἱ ἃ ἰδεηάβηου ἰο Ἔχαὶϊὲ ἰμῈ 168, δῃά ἴο εχυϊὶ 

ονοσ ἴδε 54. (Ε5..5), ςεγίδιην ἀοεβ ποὶ δρρὶν Βεσζϑ, ἴογ ἰῃ (μΐβ βουγοθ 
ἴδε ὅ861ι. ἐπ υταρἢ ονογ με 168, πὰ ἴεανε 1εγι5. ἴῃ ἴμε Ψψογβὲ βίδις 
ἰιξ δὰ Κπονσι βίπος ς86, ἃ βίαίε να ϊςἢ Ὡδασὶν ὕγοκε ΝΟ Β.᾿8 μεασὶ τ βθῃ 

δε Βεατὰ οἵ ἰξ. 
(21}}1 Βαανα σῦνβεὶ γτεροδίεα νυ ςδ]] δὰ (8 ἴΒ6 Αγαπη. νεγβίοῃ οὗ (ἢς 

ἱδειρ!6-δυ ]άϊηρ βίοσυ. [Ἃἢ σϑϑὶῖν, ἰὲ 18 θοιζεσ ἀδβογί θα 88 ἴΠ6 Ἴοστο- 

βροβάδηος τῖϊ Πᾶσ. δϑουϊ δε τευ ]άϊΐης οὗ ἴδε ἴεπιρὶε. ὙΤΒογε ἰ8 
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νετν {π|Ὸ ἴῃ ἴθ τ Βοὶε πδτταῖϊϊνε ἐχοορὲ ἴῃς βδίοσυ οὗ νβδὶ ἴῃς 581). 
τυΐεῖβ ἀϊὰ σε {8 ν Βεαγά οὗ [με ορεγαϊίοῃ δὲ [εγυβ. δηὰ [με Ρεσϑ. κί ρ᾿ 8 
δοϊίοι οἢ ἐμεῖς τεροτσί. Βυξ ἴῃς ΟὨγ. οογίδίηϊν νγὰβ ποῖ ἴ86 δυῖδοσ οἵ 
τῆς ρίδθοβ. Τῆς ῥσοπιίημεηςς οὗ ἴῃς ῥσορβμεῖβ ἰῃ κα! "", σαῖς Μεγ.» τί 
βἴΓΔΩΖΕ ΟὈΕυβοη 658, αϑϑῖρηβ ἴο {δε (γ., οουϊά πενεῦ ᾶνα σοπλε ἔγσοτι ιἷ8 

Βαπά. Ης τιδκοβ (με ργ. ργοχηίηθηξ Ἄνεὴ ἱῃ Ὀυϊ]αΐης [με νν8}15, Ν . 3, 
Μ 816 (Βς ἐειιρ]6-οοηβιγυςεϊοῃ 8 βυρροτγίοα «μίεθν Ὁ (μὲ ῥτορβεῖβ. 
Ἑνεῃ Τοιτευ, ἯἜῆΟ τοχαγάβ (6 ϑοῦγος 85 ἸΤΟΣΊ ἢ 688 ᾿ιἰβίοσίοδιν, δά πιῖ8 

[δὲ ἰξ 18 ᾳυοϊεὰ ὃγ [86 (Ἀγ. 
Ιε ἰβ ἃ ἔδνουτγίίς ἴΠοοτν οὐ τηοάσγῃ βοδοῖΐασβ [μδὲ (818 ἀοουτηδης [88 

Ὀεεθη ἔγεοϊν οαἀϊτοὰ, δὰ μδὲ ἴΒεσὰ 'β δὴ ογίψίπαὶ δηὰ δυϊδβεπες 30Ὁ- 
βἰσαΐυμι. ὙὙΌΓΓΕΥ ταν 76 εγ8 δὲ ἐμ ἷβ8 οοῃοϊυβίοῃ, βαυίηρ οἱ ἃ αυοῖδ- 
τίομ ἔσοτῃ Ὠγτ ρα; “ΤὨς ἀοοσυμηεπῖβ ᾶἀγὰ ποῖ βεπυΐπο, δυΐ ἰῃ Ξυδβίδπος 
86 ἰδβογουσθν ἐσυβίποσί γ᾽" (Ε5..ὴ. Νοῦ, 88 ἃ τηδίζεσγ οἵ ίαςϊ, ἴδε 
(εχ οὗ (5 ἀοουχαοης μ85 Ῥθθῃ ΠΡΟ Ιν οὐϊεα δηὰ 5 ἀεςοϊ αν οοτ- 
τυρὶ ἴῃ ϑοιὴδ ρίδοεβ, 85 1 βανὲ ββονγῃ ἴῃ [88 ποΐεβ. [ξ σδῇ Βδγαϊν δ6Ὲ 
βυρροϑθοὰ [δὶ ἃ 7ενίβα Ε. πνουἱά τηοά τ ν βυςὶ τιδίογίαὶ τί βουῖ ἃ οετ- 
ἰδίῃ ἰοημάδηςν οτεερίης ἰΏ. Απάὰ {δε ἕαοϊ {μδὲ Βς τιοάϊβοὰ 85 πλδιογίαὶ 
βδονβ [δὲ Βε μδά βοπιείίηρ ἴο τηοαϊν. 

ΤΆς Ῥᾶζε ουμ]ης οὗ ἰῃς ἠδγγαῖίνε 8 88 ἰο]οτβ: ὕπάᾶοτγ ἰΒς ᾿πϑρίγαιοῃ 
οὗ τῃς ριορδεῖβ ἴδε 76ἐν Βερίῃ (Πε τεδυ]άϊης οἱ (δε ἴειηρὶς ἰη Ὡς λὰ 
γδᾶσ οἱ θαγ. Ταϊϊεηδὶ, (ς ξονεπιοσ οὗ δε ϑυγίδῃ ργονίπος, δπὰ οἴβοσβ 
ξο ἴο [εγυ8. ἰο 8εὲ6ὲ τιμαὶ δυίϊ βου [86 17ἐν δὰ ἴον δυϊ]αΐης ἃ ἰεταρὶς 
δηὰ σψ8ο σψεέσε ἰδ6 ἰεβάογβ ἰῃ 16 τηονεηεπί. ὙΒΕῪ σερογί ἴο Πδσ. ὈῪ 

Ἰεΐῖος τς εἰαὶπι οὗ (Ὡς δυϊβογν οὐ Ον., δηὰ δϑβὶς ἔοσγ ἱπβίγυςϊίοῃβ. Ἀγ. 
Οὐάετβ ἃ βεᾶσοβ οὗ ἴδε διοβῖνεβ δῃηὰ δπάβ (Βςε οτγίρίῃδὶ ἄδοσες οἵ Ου., 
ψο ἢ ἰ5 αυοϊοά, ποὶ ἴῃ Πγ.᾽5 ἰοϊξεσ, δυΐξ ἴπ [86 πασταῖΐνε ροσιίοη. ΤΒῈ 

Κίηρ Ἑ᾿οηβττῃβ ἴἢ6 ἄξοτος οἱ δἴ8 ργθάβοεβϑοσ δηὰ ογάεσβ δἷβ οδςΐβὶβ ποῖ 
ἴο ἱπέεγξογε. 

Νοῦν ἰὴ }1} (815 ἔβεσε 15 ὯὩο ποῖς οὗ ἱχῃργοῦδ γ. Τς εἴτ ἴῃ ἘΠε- 
Ῥδδηϊίηε οου]ά ποῖ γεδυ]ὰ ἐδεῖγ ἐοαρὶς πἰβοαῖΐ δυς βοῦν οἵ (μῈ Ῥεῖβ. 
οΒΊς 415, δηὰ βυγεὶν Ταϊξίεηδὶ σουϊὰ μανε θθδη σεπχῖβ8 Βα ς ἴβκδη πὸ 
βίερβ ὑπάδγ {δε οἰγουπιβίδηςεβ. ὙῈΔ ἔεταρὶς τγγὰ8 ςεγίδίη!Υ σεραῖς ἴῃ 
1τδε τεῖχιι οὗ θζ., δῃὰ ἰμδὲ ἰδϑὶς οουἹὰ Ββαγάϊν βανς Ὀδδθῃ δοοοσαρ ἰβμοὰ 
σϊθουϊ Ηἴ5 Κηονϊοάσε δηὰ βδηοίίοῃ. 

ὙἼΠε ταοβὲ βεσίουβ αἰ που 18 186 ἰποοῃβίβίοηου τὴ (6 βἴοσυν ἴῃ 
Ἐπά. 451. τμαἱ Ζετ. ςᾶγηε ἴο 7 ἐγ. πῃ 186 τεῖζη οὗ Πδσ. οδιτγίης τῖτ Βἷπι 

Ῥεγπηϊββίοι ἴο σεδυϊὰ ἰΒς ἰεπιρὶς, δηὰ 1δ 6 581||εὲπος οἵ Ηρ. δῃὰ Ζο. δρουῖ 
ἱπίοσίεγεῃος ἔσοτῃ ΔΩ βουγοα τβδίενοσ. ὙΠΕγα 5 ἔυγίμε ἴῃς 5βἰδίθ- 
ταεηΐ ἴῃ ΕΖγ. 41- [Παἱ (με 54ηι. ἀεβίγοὰ ἰο δἱὰ ἴῃς 1ενὴ)]8 ἰῃ υϊ]αἀΐησ, ἀπά 
ἴδετε ἰβ ἰπ (δὲ βίογυ ἢο ποῖς οἱ δὴν ορροβίτΐοη. νε ἅτε οοπῃρεϊ]οὰ ἴο 
εὔοοϑε Ῥεΐνεε ἔπνο οοπῃίγδαϊςίοτν βίοσίεβ, δῃὰ 1 Βαανα 20 μοϑίἰδίίοη 
ἴῃ δεοερίίηρς ἴ8ε ΗςΡ. βίοσυ 88 οοστεςῖ. 

ὙἼΒς δος ἰ8 {μὲ ἐμΐ8 βίοσυν ἰβ ἱποοῃϑβίβίεης πῖι ἰΐϑεῖ!, Ιῃ ς" (ἂς 
[εΏρ]6 ἰβ δερωμ υπάον Ζεσ., Ὀυὰὲ ἱπ ς16 (ἢς δυϊάϊηρσ 45 θδθη χοΐῃς οα 
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ἔνεῖ 5ἴηος {με {ἴτας οἱ 5865. ἴπ (88 τϑὲ γεᾶγ οἱ Ογ. δηὰ ννγᾶ5 5{1}} ἱποοῖα- 
Ρἰεῖε. Νίονν 5 ἰαβὲ ραββασε 8 ἴδε Ὀαβ8:5 οἱ ἴῃς (τ. 5 οοῃϑβιγυο[ίοη 
οἵ 81} δὶς πιαϊετγίαὶ οἵ ἰῃς ρετίοα, ἘΖτ. :-6. [1Ιη δοοοσὰ σι [15 ἸΒθογν μ6 

ΤΆΔΚας ς. 3 θυΐ ἃ {116 θοσίῃπίηρς οὗ ἴῃς τότ, ἀπά ὃν Ἰεανίηρ ουἱ ἀδίεβ 
που] πιδκο ἰξ ἀρροᾶσ ἰμδὲ Ζει. 5 σοῦκ σγχὰβ ἄοῃα ἴῃ δε (ἰπῆς οὗ Ογ. 
1 5. νεῖν Κεῖν, 85 Τοστεν οοπίοηάθ, (μὲ με τεζαγάεα ἐμἷ5 Τδσ. 88 
Ὁ ασ. ΠῚ (423-.404), δῃὰ 80 ἴδε ὑἰπιῈ βρεηὶ οὐ δυϊάϊησ (ΒῈ ἰετηρὶς γα 8 
8 ΝΟΣ ἰοῃς οης ἱπάεοα, οεγίδί εἶν πιοσα (ἤδη ἃ ςεπέυτγ. Τῆς ΓὮΓ., ἴῃ 
οἴδες πογάβ, βδὰ ἃ νοσὺ τη βεβδαϊηρ βουγος Βεζε, δυς ἢς [61] ἰπίο 186 
ἔγαρ, δῃὰ τηδάδβ ἃ π|688 οὗ δἷ5 βοοά πιδίοσίαὶ δοοοσγαάϊησίν. 

Κοβί. μα5 ἐγίοα ἴο 9οἶνε 186 ργοθίεπι οἵ (ῃς οσοηίτγδαϊςίογν βιδίειθη 8 
ὃν δϑϑδυπίης ἰμδί {Πογὸ ἀγα, ἰη ἕαςΐ, ἔτο οσίσίπδὶ βίοσίεβ τες μΒανε θθεῃ 
πονε τορεῖδες ἀπά πογκεοά ονεσ ὃγῪ ἴδε ὉἘΓ. οσ δὴ δαγεσ οοσηρίϊεσ. ΤὨΐ8 
αἰεϑεςιοῃ Ἰεᾶνεβ ἰῃ ομς ραγέ, 4; 5.-19 696-15 (εχς, "5, ψβῖς ἢ πὶ 16-16 ἢς 
δεοσίθεβ ἴο (ἢ (Ἐγ.), δηὰ ἰὴ (ῃς οἶδεοσ, Β, 5.1.1 61. 2... (γ͵͵ώοά.5 π.). Βυξῖδα 
ξτανς αἰ Βηςυ 65 οἵ (818 ρίθος σδπποί θὲ βοϊνεὰ ἴῃ (18 γα. ὙΒΕεσε ἀγα 
ὯΟ ᾿ἰησυϊδιῖὶς οὐ ΟἾΕΙ τπιϑιῖ5 ἴο βιρροσζί βυοῦ δὴ δι γα δηλ  γβὶβ. 
ΤΆε ἑδςὶ 5 ἐμαὶ ἐῃε σψβοἱς ρΐεοβ ἰ8 [6 ννῖβῃ ἴο ἴῃς οοσθ. Ταϊίεπαὶ δπά 
815 {εἰοννβ, ἴῃ (Βεἰγν Ἰεϊίεσ ἰο [Ὡς Ῥετβ. κίηρ, γεδ!ν ρἱεδὰ ἰΒς οαυβε οἵ [86 
7ενβ, δῃὰ Ῥδσ. ξοε8 ἐνεὴ ὈῬεγομά Ου. ἴῃ 818 ζεπεγοβὶ ἰοναγὰ (Βς 
ἰεπιρΐς. 

Ἴοιτεν Βοϊἀβ πον ἰδδὲ 41-615 νγχα8 ἱποογρογαϊϑα δοῦν ὃν ἴδ ΟὨγ., 
τδουζῃ Βς ἔοττηεγῖν Βοὶά (δὲ 45 5 ἴ8ς ΟἘγ. 8 οοππεοιίηρ Π᾿πκ (Ε5.}.ε.; 
τ΄. ον. " 5.). 1 τὰ ὕπδθ]ε ἴο ἔο!]ον Τοττεν ἰῃ Βῖ8 οὔδηρς οὗ ορίηίοη. 
Ἡδὰ οπς δυΐβοσ ττὶτεπ (6 τ μοΪς ρΐθος, 6 νουϊὰ Βαγάϊν δανε θδθῃ 

ἐπείγει! 5]εμὶ ἱπ ἔνγο σοῖς ο. δρουΐ {86 ἱτωρογίδης ἰοἰζογβ ἴῃ 4-5, δηὰ 
Ταϊίεηδὶ οου]ὰ μαγαὶν βανα θδεὰ ἱχζηοσζδηὶ οὗ Ατὶ.᾿ 8 ἄδοσθαε. θουθῖ- 
1655 “Ασίδχεγχεβ᾽᾿ ν5 ἰπϑεζγίε ἴῃ 6: ἴο τῆδκε ἴῃς {πο ρίθοςβ ζὸ Ὀθεϊίοσς 
τορεΐδες. 
Αμὰ γεῖ (δς ῥίεςς ἴῃ 115 ογρίπαὶ ἔοσττη νγὰ58 ἀου 688 ἃ βίποεγε δἷ- 

ἰεπιρί οἵ δος ἀενουί 7ενν, ᾿ἰνίῃς ν ΓῪ Ἰοηρ αἴξεσ (δε Ἄνεηΐ, ἰο ἀεβοσῖρα 
τὰς τοδηπεῦ ἴῃ Μ ΐςἢ ἰδ ἱεπιρὶε τγα8 στεδας. Ης νγᾶβ ἀουεῖε85 ἰρῃιο- 
Σαηΐ οἵ οἶβεῖ ϑουζοξβ, δῃὰ οουϊὰ ΒαΣ ν᾽ Βανο δε ἔδυ ας τὶ οβιοίδὶ 

ἀοςυπιεηίβ οΥὁ ἃς πουϊὰ ποὲ δᾶνε ρυΐ βυςἢ ἃ ραϊμεϊίς 7 ννῖβα Ρ]εδ 85 
551} ἰηῖο ἴδς Ιεϊΐεσ οἵ ἃ Ῥεῖβ. οδηςοϊαὶ. ΤὮς ραβϑᾶϑε ἰ8 εἰοαυεηΐ οὗ ἰδς 
τἐὐθυϊδιίοιϑ οἵ (ῃς ροοσς 7ενγβ, δῃ ἃ ἀουθῖ]ε55 (δς τσὶ τεσ ἐχργεββοα βοσὰθ 
ἔσυς βεῃεἰγηδηΐ5, δονγενετ 1}}-ἰπίοστηθα Β6 τγᾶ8 οὗ ἴδ ἰβίοσγ. 

(3) Οοποεγηίης Ἀγ. 5 σγτδηΐ ἴο ΕΖγ. 715" ||6 ηεϑὰ ὃς 5Ξαἰά. [ἢ (86 
Ὡοΐε5 οὐ ἴδε ραβϑᾶζε, 1 Βανε ββονῃ (μδὲ (Πς Ἰεϊξοσ 88 ἃ ψβοὶς 5 βρραγ- 
ἘἘΕἾν ἱποοσαρϑῖῖθὶα τὶ ΕΖτια᾿β ψνοσῖς 8580 ἴδ 85 χὰ Κπον ἰΐ. δε δῖ 
ἰοσοθά ἰο οοποϊυάς δαὶ ἱξ ΕΖγα μδὰ δὴν δυϊβογιἐν ἔτοσω Ασί. ἰξ τυυβὲ 
δανε δεθὴ τ δδί 15 οοηίαίηοα ἱπ (ἢς ἄγϑὲ ρατὶ οἵ ἴδε Ἰδξξοσ (νν. 153-59), ἀηὰ 
ἴδε τεβϑὲ 8 δὴ διῃρ  δοδίίοη ὉΥ πα ΨῈΟ ἐχαζρογαῖεα ἘΖτια᾿β τη ἱβϑίοῃ 
τοοτε ἴδῃ ὄνεὴ ἃς (τ. αἱά. 

Βυὶ ἔδοτε ἰ5 ὯὩο ξυςϊςπί γτεάϑου ἰο ἀουδὲ (δὲ ἔς ΟὨγ. τον ἰουηὰ ἱξ 
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85 ἃ δοιτοθ. Το ἔδοϊ ἐπαΐ Βα οοπηροβοά δη ἱπίσ. ἰη Ηδθῦ. (7") σοηῆτταβ 

[μδὲ ορίηΐοθ. Μοζγεονεσγ, (ες (ῆγ. σουἱά ποῖ Βᾶανε ςοπιροβοὰ ἃ Ἰεϊξεσ 
εἰνίης ΕΖτα ρονγεῖβ ψὶς ἢ ἐνεη {δε ΟὨγ. Εἰ πη561{ πενὸγ ρογπιῖ 5 Εἷπὶ 
ἴο υδε. 

Αἢ εθογίὶ μδ5 θθεη πιδάς ἰο ἢχ {με ἀδέε οἔ (με σοπιροβί(ἰοη οἵ {ἢ ε56 
Ατδπι. ἀοσυτηεηίβ ἔσο {πε ἰδησυᾶσο. ΤΟΤΕ 865 σίνθη σοηβίογαῦ]ς 
δἰϊεπιίου ἴο [815 τηδέϊεγ (Ε5.19.-1ω). Δηα τοᾶς 65 ἃ νεγν Ροβίεϊνε ορίηίοῃ. 

Ης 8585εγτίβ8 {ῃδί (ῃ6 Αγδμ. οἱ η. 5 Ἄχαςῖν (ῃς 58πιῈ 85 {πδὲ οἱ ουγ 

ἀοοσυμπιοηί5, δηαὰ Ώηῃ. 15 δϑϑρτιιδὰ ἴο ἰῃς 6Κ. ρετίοά. Τῆς συ ΒοΪε οἱ {Π656 

Βουγοῦβ ἃγὲ ρίδοθὰ ἴῃ [ῃς βεςοηά δηά {μἱγὰ οεπίυγιεβ Β.6. ἔγοτῃ ᾿ἰησυ 5- 
τὶς οοῃϑἰεγαϊίοηβ. ΤὨΐβ σεβϑυὶὶ ἰ5 οοηδττηθὰ ὃν {6 ἀἰβοονογυ οἵ ἴῃς 
Ασδῆι. ραρυτὶ 'ἰπ Εσυρί, σ βίο Βαίοηρ ἴο (6 ΔΓ ςεπίυγΥ 8.0. Αἢ 
ἐχδπιϊπδίίοη οἵ ϑβϑοπηα οἱ μεβε ραργυτὶ ἰ5 τηδᾶς, δῃὰ (δ6 Ἴοῃοϊυβίοη 

τεδομῃθὰ ἰμδὲ {μεῖς ἰδησιάασε 8 ταυο Θαυ ογ (μ8η (μαΐ οἱ ῃς6 ἄοςσυ- 
Ττλεηΐ8 ἴῃ ΕΖ. 

Οἴδεσ βοβοῖδγβ Ββανε μεϊὰ ἀἰδεγοπίὶ ορὶπίομβ. ϑδἼβαι, ἴῃ 15 θαγ ἰεϑὲ 
σοτκ, νεῖ. Ανανι. Ῥαῤ. τοοῇ, δϑϑεγτίοαὰ μδὲ {πε Ασγδη). οἵ (86 ραργτὶ 

ψ͵5 ἰἀεπεςαὶ τὴ (Βαι οἱ {86 ΒΙΡ]1 αὶ ἀοσυπηοηΐβ, ἀπ μ6 885 5βαἰὰ 
ποίδίηρς ἴο {δε σοπίγαγυ ἴῃ μἰ8 ἰδίεϑε δηὰ ἰαγρεβί οοηιγίθυιίοη, Αγαρε. 
Ῥαρ. ω. Οεἰ. τρῖι. ϑᾶγοθ δἂπὰ (ον εν πιδίηἰαϊηθα ἐβϑθπε αν (Βς 
ΒΔΙῚ6 ροβί(ἰίοπ. ΜῈΥ οι βοπιθνῆδὶ πλεᾶρτε ἐχαπιϊηδίϊοη οἵ {πε ραργυτὶ 
ΤΆΔΚΚα5 πὲ ἔθοεὶ (Πδὲ ὑμεῖγ ἰδησυάσε δηὰ Ἐχργοβϑίοηβ δὰ νοσυ {κὸ (86 
Β. Αγδπῃι. 

Τοττον Βᾶ58 ροϊπιδὰ οὐκ βοπης οἶεᾶσ αἰ ογεηοεβ ἴῃ ἀβᾶσε, Ὀυΐ Β6 τᾶν 
Βαανα ἄγαν ἴοο Ὀἷξ ἃ σοποϊυβίοη ἔσομπι δἴ8 ργεπηΐϑεβ. ΤᾺΣ ραρυτί ψψοσα 
ὭδνΟΓ οςορίοὰ, Ὀυΐ ἀτὲ ργεβεγνοὰ ἴῃ {μεῖγ ογ σίηδὶ] ἔοσπι, ἢ] οὐσ ἄοςυ- 
ταδηΐβ ψέγε σορίοα Βυπάγοαβ οἱ ἐΐπιεβ, δηὰ τὲ ἐουπά ἴῃ Πνίηρ ῬθοΟΚΒ. 
Τι νουϊὰ Ὀς αἰπιοβὲ ἱπον δὶς, ἐμογείοσγε, ἰμδὲ ἃ ςογίδίη τηοάεζηϊβαϊίοι. 

ψουὰ τεϑυϊ. ΤΒΟ δοβαῖς τεϊδεϊνα Ὑ, δ. ξ.,) σου] ϑδϑὶϊν δοοοσις ἐμ Ὲ 
οοτωσηοη ὅἴ, ὙΠεη δϑαΐῃ τὰ τηυβὲ δάπιῖὶ {πὲ (με ἰδησύυαρε οἱ ρθο- 
ΡΙε οὗ ἴδε 56πιε δἱοοά, Ὀαϊ ᾿ἰνίηρ ἰοηρς δρατί, ἰεπάβ ἰο αἰβογ. Γοστεὶ! 
βδονοα (Πδἰ τηδὴν ΑΠΔογ οΔἢἶβ1η5 ὑγεσα 5 πρὶν βιγνῖνα β οἱ (μ6 ἰδησυᾶρσο 

οὗ ϑμακεβρεαάᾶσε. ΤὴῸῈ ἐγ ἴῃ ΕἸερμαηίίπς πεσε ἀουθ]εβ8 (86 βυς- 
ΟΕΒΘΟΓΒ οἱ ἔῃοϑε δ πιϊρταϊοά ἰο (μὲ ἰαπά 9οοπ δἴξεσ (με [41 οἱ Τοσιιβ., 
586 Β.. Τῇε 71ἐν ψ8ο σψτοίς {μεϑε βίογίεβ πδά ργοῦ. οοπὶα ἔγοπι 
Βδδ., ςεγίδίην ποῖ ἔγοπι Εφυρί. Τῇε ἵτο Ὀοαϊΐεβ οἱ [ετγ8 δά ᾿ἱνοά 
δρατί ἴογ τῆοσγε [μδῃ ἃ σεηΐυσν Ὀείοτγε πε8ε ἀοουπιοηίβ οουϊὰ μανε Ὀδθ 
πτϊτῖεη. ὙΒΕσΕ 56εῺ8 Ὧ0 δάδηυδίε σγουηᾶβ ἕογ ἀδηγίηρ (μδὲ {μεθα 
Τεοοσάβ τηᾶν Ὀεϊοην ἰο ἴμ6 ΒΓ οοπίυγν, ἄνθη ἰΓ ἰξ ἰ5 ἴο Ὀς οοῃέεβϑοὰ δὲ 
{δετε ἰβ ππ||6 ενίάεπος ἴο βυρρογί ἰμαὶ ἀδίε. ὙΏδη ἀρδίῃ ἴξ 15 βῆονῃι 
ἴῃ (δς οὐ ςδὶ ποίεβ ἐμαὶ τηδην ρεου δῦ πογὰβ ἃσε οοσασιοη ἴο ἴῃς ἔτο 
βουζοῦβ δῃά γε υϑοὰ ἴῃ ργεςίβεϊ νυ ἴῃ ϑδτηθ ἯΔΥ. 

-.Ἐ- τ -.ς.- Ἂν ἊΣ 
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(4) Τῆς Ηεδνειυ ϑομγοες. 

Τὰ 15 μεϊὰ ΌῪ ϑοπῖα πηοάογῃ βομοίαγα {πδἰ 4}} οἵ οὐῦγ ὈΟΟΚΒ, βᾶνα 
18ε ρμαγίβ. δεηυμηεγαίθα ἀρονε, νὶΖ., Ν., Ε., δηὰ {δε Ατσαπιδὶς 

ἀοοσυπιεηΐβ, γα σοπιροβοα ὈῪ (ῃς ΟΒτγοηίΐοϊοσ. ὙΒαΐ οοηίθη- 
Ὅοῃ οδπποὶ Ὀὲ τηδϊπίαϊποὰ ὑη1655 νὰ δαορὶ {με οἷά ἀαενίοε, 
νογΚοά 50 ΠΙΡΈγα ν ἴῃ [86 οὐ ἰοἶδπι οὗ (86 Ῥεπίδίευςν, δηά [4]]} 
Βᾶςκ οἡ ἃ (βζγοηΐοϊοσ, (βγοηίςϊογι, (μγοηΐοογ 3", δηά 50 οἢ 85 

ΖΔΓ ἃ5 Ὠδοαββασυ. Αἡ δάεαυδίε ἰεχίυδὶ ογ ἰοῖβπλ τηακοβ ἱπηροϑ- 
51016 (86 νετγάϊος {παῖ (ῃ6 ΟΒγοηΐοϊοσ ψτοῖς 4}} οὗ {696 ῬοοΚϑ, 

ουϊδῖάε οἱ {δε δουγοθ5 ργθνίουβὶν σοηβίἀογεά. 

1 5 δατοοά, βοσενογ, [μδι (Π6 (Ὡν. 15 (ῃς σοτηρ!ϊοσ οἵ (ἢ θοΟΪΚ5 ἴῃ ἐμ οἰγ 

Ῥγεβεηΐ ίοστω. Ης οουϊά ποῖ {μεπ Ὀς ἴδε δυΐμοσ οἱ ΕΖυ. 2"5-.4", ἴοσ, 85 
8βόνσι ἴπ ἀεἴδι] ἴῃ {με ποίε8, [μἷ5 ρίθςς μα5 θθεη βυδ)εοϊεοα ἴο βυςΒ βύσεερ- 
ἴῃρ τεν βίοῃ (μδὲ [18 οτγί ξίπαὶ ρυγροτγὶ ἰ5 αυἱέε Ιοϑῖ. ὙὨῈ ΟὨγ. ἀϊὰ τῃς 
τευντι ων ἴο πηᾶκε (δε βέυθθογῃ ρίεος δὲ Ηἷ8 ἔβεογν οὗ {πε Ηἰβέοσυ, δηὰ 
«βετείογε ἢς δὰ Ὀείογε Εἷπὶ δὴ οτγὶρίπδὶ Ηςῦ. βίοσυ οἱ {86 γεδυϊ]άϊησ 

οὗ ἴδε ἰδπιρὶς Ὀγ Ζεζ. δηὰ 1ε5., ψῃΐ ἢ Βασταοηΐϑεβ ροσίθο Υ ἢ (86 ἰπ- 
ἐοττηδίίοη ννὰ αν ἰῃ Ης. δπὰ Ζς. 

Τὰ ϑϑετηβ ζυγί μου πϑοσββασυ ἴο δηδίγϑθε ΕΖΥ. 1. Ἐνεγν ἔἶπις 1 γοδὰ (ῃς 
Ἑδδρίεγ 1 ἐδεὶ βίγοησὶν (μδὲ ἰξ 5 ποΐ 41} ἔγοπι {πε 88π|6 βαη4. Α ρμαγὲ 
οἵ ἴξ 5 βιποοί δῃά 5ἰπιρὶς, εβρ. βεη σοττεοϊίοη ἰβ πηϑάθ ἰῃ (δ ἰεχί, 
Διά 4 ρασί οἵ ἴϊ τοι ρὰ δηά αἰβ)οϊπιεὰ. ΤῊΣ ραγί σις 1 νεπίυγε ἴἰο 
δϑβϑίσῃ ἰο ἃ Ηθῦ. βϑουγοα, υϑοά ὃν ἴῃς (Ὠτ., ἰβ νν. 1-.. 7. Ὁ ΤὙΆεθε νν. 

ΙΏΔΚΕ 8 οοτηρίεῖε δηά οοπῃϑβίϑίθηϊ βίογυν ἴῃ ὑμεπηβεῖνεβ, δῃὰ [με οἵβογ 

νν. δᾶνα 411 (δε φαγιλαγῖκβ οὗ (μ6 δι 6} }|5Πτηθηΐβ8 πο ἐπε ΟὮτ. Ἰονοὰ 
ἴο ἱπίοετ)εςξ ἱπῖο 8 πατταῖναε. 

ὝΠεῖδεν ἔδε Οἢγ. ἰβ ἰἢς δυΐδβοσ οἵ δε ΕΖγα βίογυ ἱπ ΕΖσ. το, Νδ. 8 ἰ5 
αἀἰβιςυϊ ἰο ἀείετταίηθ. [1ι ἰ8 ροββίθ]ε (μὲ με μὰ ϑοῦλα πισπιοῖγβ ψῃϊς 
Βε τευσοίε. [ἐ 15 οεσίδ Ιν ροβϑβϑίθὶς ἐμαὶ ἢς οοτηροβοὰ ἴδε σψῇοἱς, 68ρ. 
85 ἴῃς ΕΖτγδ βίογυ 50 δ 85 ψὰ ἵζῆου επἀ5 ψ] ἢ ΝΕ. 8:3 οε τα 

Ιῃ Νέα. το, ψβίῖςμ, οοπίγαγν ἴο ἴ86 υδυ8] ορίηίοῃ, 885 ποι δίπρ ψῆδί- 
ἔνεσ ἴο ἀο σι ΕΖγα, τα Βανὲ ἃ ρίθος φυϊίε ουὖξ οἵ ρίαςε, δῃὰ ἴογ ἐμαὶ 
Τεᾶβου ἰξ νψὰβ ὑγοῦ. ἴῃ εχίβίεηος Ὀείογε {με σῆγ. Ης πουϊὰ Βαγάϊν 
δΒαᾶνε οοπῃροθθά 8 ρϑϑβᾶζε 30 ουὔξ οὗ βαϊτῆουν Μ (ἢ ἰ(8 βεϊ(ἰῃσ; Ὀαΐ ἰπ 

85 τηιεϊβοά οὐ οαὐϊίησ δηὰ σοτηρί Πης μ6 τσ οαϑῖὶν Βαᾶνα υϑοὰ ἰξ 88 
Βε αἰὰά Ῥεσδυθε Β6 νυδηΐθὰ ἴο πιαῖκα ἰξ 1611} ἃ ἀἰβεγεηὶ βίογυν ἔγοπι νβδὲ 
ἴξ ἀοεβ. Απ δστοοσηθηξ οἵ ἴῃ ρβϑορὶς ἰο ἀο ςεγίδίη βϑρεοίθς (μΐηρϑ ἰ8 

τι ἀϊςυΐοιι5 δέξεσ (με ἰατν Βαά Ῥθθὴ φίνεη δηᾶ {ς ρδορὶς ψεγε ϑψοσῃ ἴἰοὸ 
ΟὔΕΥ ἰτ. Ῥαοσβοπδὶ δρτεοηθηΐβ μβᾶνε ποίμίης ἰο ἀο σίϊῃ ἃ οοάς Ιἴἶἱκς 

ἴδιδι ἴῃ ἰἢς Ῥεηίδιευς. 
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(9) Τῆς Χέτις. 

ὙΒοΓα 8 {{π||6 Ἰεΐς θὰϊ {με 155 οἱ πᾶπηεβ. Ταθα ὁσουΡΥ ἃ 
1Ρεγαὶ βραος; ΕΖ. 2 (Ξ- Νβ. γ5:72) 81::-64 χοιδι ΝΈ, 341-22 103-38 

1105. 121:35 ΔΓ6. ὈΓΔΟΙΟΑΙν ποίῃϊηρ εἶἰβα. ὙΒεβα [1σι5 ἃσὲ ΌΥ͂ 
ΤΩΔΗΥ͂ 50 ΒΟ] 4 Γ8 σοηδάδηςν αἰ υϊεά ἴο {με (Βτγοηΐοϊεγσ. Νοῦν, 
{παῖ (Π6 ΟΒγοπίοΙεγ ψγὰ5 ἔοπα οὗ βυςῖ [1515 ἰβ θευοῃμὰ ἃ ἀουδί. 
Τῆς νὰν Βα 5εῖ8 ἑοσίῃ (6 ἰδίοσυ ἄονῃ ἴο Ὀανίὰ (τ (Β. 1-9) 
ἷβ βυβιοίεηϊ ενϊάθηςθ. ΗςἜ ψγᾶβ8 8ἃη Ἔχρεσγί ἴῃ ψεηθδίορίεβ. Βαυΐ 
ἰξ ἀοεβ ποὲ ἔοϊ]ονν (μαῖ Βα σοπῃηροδεά 4} ἴδε [155. 

11515 οἱ δπλ65 ΨΟσῈ οοσηπηοη ἴῃ (Π6 ροβίεχ. ρεγίοα, 8πηἃ ΠΟῪ τὰ ἕδνα 
Ἰοηρ 155 οὗ 7 νυ 158} ἤδσηε5 ἔσοπλ Εσυρὶ (ϑδςμδι, Ταίεῖν,."-9.). Τὸ ἰ8 Ββασάὰ 
ἴο δεϊϊενε (μδἰ Δἢγν ομξ ρεζβοῃ οοπιροβϑὰ 8]] οἵ ἴμεϑε 1558, ἔοσ Ἐς ἐογα 
δῖε βιγ κίηρς τεβο ϊδηςεβ, ἔμεσε ἃγὲ 30 τϑην αἰ εγεηςεβ; ποῖς 6βρ. 

᾿δ6 ρεδουϊας υ8ςὲ οὗὨ “΄τ14168᾽ ἴῃ {Πε |15ῖ οἱ ΕΖγα᾿β οοσρϑην (Εζσ. 81), 
11 ἴ5, δὶ 811 ὄἌνεηίβ, δίψῃ ργοῦ. ἐδαὲ {μ6 Οῆσ. τρεγεὶν ἱποογροσγαῖθα 
1515 βίο μος ἰουπά ἴο δἰβ μΒβαηά. 

ΤΆς τοδὶ σσοσκ οἱ ἴῃς (μγ. ἴῃ [686 θΟΟΚ5 οοηβίβίβ, ἐβοσγείοσε, οἵ δἀὐϊί- 

πα δῃὰ οοπιρὶϊηρ. ὙΒΟγα 8 ποῖ ἃ σγεαὶ ἀεδὶ τις ἢ οδῃ Ὀὲ ρτονοᾶ 

ἴο οοπια ἔγοπι ἢ 8 ρεῆ; δηὰ γεὶ ἴδεγε ἰβ νεῖν {π||6 ἐμαὶ Βα 888 ποῖ 
τεϊουςβεὰ δος. ἰο 88 οὐ ἰάεδαβ. Τῆς σψοσκ οἱ οοτηρ  δίΐομ τγα85 ὑδαϊν 
ἄοπε, Ὀυΐ ἰογίυπαίεϊν ἔμεγε 18 ἐπουσὰ συϊάδπος ἔογ (Π6 τενβίοῃ οἱ ἐΒ 

ΟὨσ.ὄ 5 ὈΪυπάετίηρς ποῦ διὰ οσγ δγίησίηρ (Ὡς νᾶγίουβ ραγίβ ἰπῖο {πεῖς 
τῖρδι τγεϊδεϊοιϑ. 

δ 9. ΤῊΞ ΒΑΜΑΒΙΤΑΝ ΟΡΡΟΒΙΤΙΟΝ. 

Τα τοβίογαίίοη οἵ 7εγιιβαίεμη τγὰ5 στθδίν Εἰηδογοά ὉῪ 186 
Σπιογίογθηος οὗ οἰ βεῦ ρθορὶε5 ὯΟ Μέγα ᾿ἰνίηρς 85 πεῖρῃθουτβ ἴο 
186 7ενϑ. Απὰ γεῖ {86 τεᾶὶ Ἔχίθηϊ δῃὰ Ἵβδγαςίεσ οὗ (818 ορρο- 
βἰοη μᾶ5 Ὀδθὴ στθαίν τηϊσϑυπάογβίοοά, οὐνηρς ἰαγρεῖὶν ἴο {δὲ 
ςοηζυβίοη οἵ ἴδε ἰεχὶ πντουσαΐς ΌὈΥῪ (μ6 σουρὶϊοσ. ΤΈΣ ἴδοι ἴ5 
ἰδδὲ βᾶνε ἴῃ οὔθ ὑτίοξ δηὰ οὔβουγα ρᾶββαζε (ΕΖ. 4.2) ἰμεσε ἴ8 
80 Βἰηΐ οὗ δῃ αἰΐειηρί οὗ Δὴγ οπὲ ἴο ρίδος οὐϑβίδοϊεβ ἰῃ [6 σᾶ 
οὗ (δε 71ἐν ὑπ} [μς {ἰπ|6 οἱ Ατίδχογχαβ. 

ΤῊΣ οοττυρὶ Ραββδβα ἱπ ἘΖγ. 3", ψβεη Ρτορουν οοτσεοιοὰ (υ. ποίε5), 
βῆονγβ δὴ δπεγεϊν ἐγ θη αν αἰβροβίτίοη οα ἐδε ρΡαγὲ οὗ [μ6 1εὐνβ᾽ πεὶσἢ- 
Ῥουχβ5. [ἢ ΕΖΊ. 4:- ἴἢς ϑδχι., 30 ἔδυ ἔσοπι ἀεβίσίης ἴο ἱπηροάς (Ὡς θυ} 4- 
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ἰῃφ οὗ δα ἐετωρίε, βἰποογεὶν οὔεσγ {μεῖς αἰά ἴῃ [186 σοσκ. Ἐνδη ἴἢ τὰ 
δοοερὶ ΕΖ. κα [., ἴβεσε 8. 511} πὸ ορροβίϊοῃ. Τταϊίεμπαὶ δῃὰ 818 8880- 
εἰδίεβ Ὀεῖγαν πὸ Βοβε εν δηά δοοερὶ ἴῃς βἰδίοσηεηϊ οὗ ἐδε ἰεδάεσβ ἰμδὲ 
ἴδεν πιδά δυϊβογίν ἔγοπι Ον. δηά ἀἰά ποΐ διζεπιρί ἴο ϑδσυζε ἃ ςεββδίίοῃ 
οἵ {86 δυϊϊάϊησ ορεγαίίοηβ, δαΐ αἰβεϊης!ν δ οσθὰ ἐμαπὶ ἴο οοπίίηυς 
(59), ψἜΠῸ ἐμεῖς τερογί ἀπά ἱπαυΐγν νεπί ἰο ἔπε Ῥεῖβ. οουτί. 

Τβετζε 15, ἰπἀεοά, (μ6 ρεγρίοχσίηρ ραβϑβασο ΕΖγ. 445 να ῖς ἢ 1 ἢανε ρἰδοοά 
ἦη ἴδε της οἱ Χογχοϑ, θα ἰξ 5 ἴοο οὔβουγε δηὰ υποεογίδίῃ ἴο ἔπγοῦν τηυςἢ 
Ἰσμξ ου οὖζ ρῥγοῦδίετα. Αἱ πιοβὲ ἴξ ἰβ ἃ νΈσὺῪ νᾶάζιιε δῃὰ βεῃεσαὶ βίδίε- 

ταδηΐ δϑουΐ βϑόζῃς ορροβίξΐοη ἔγοπι ἰοσείσποσβ. ὃν. ὁ 5 τηῖσῃξ θὲ ἔγοτι 
τὰς ΟὨτ.᾿8 Ββαηά, θαυ (μδὲ νουϊὰ Ἰεᾶνε ν. 4 ἴῃ γδί μεσ ἃ βούτυ ἰδία, ἴοσ ἰξ 
156. ἱποοποείνϑο!ς ἐμαὶ (86 ΟὮγ. βδουϊὰ αν ψτίζεη ἐἰμδὲ ταυςἢ δηὰ πὸ 
τῆοσγε δδουΐ (86 τεΐζῃ οἱ Χεγχεβ. 

Ὕε: νὰ οοπια ἰο ἐδ τεΐψῃηι οἵ Ατί. ἔβογδ 8 ρ᾽ θην οὗ τηδίοσγίαὶ ἰο ΒΒ 
μδὶ (δἷ5 Βοβῖ εν ττᾶ8 νεσυ τααικοὰ. ΤΈΣ βουγοαβ οὗ ουγ ἱπέοττηδίίοῃ 
δῖε ἵτο, πὰ Ὀοΐἢ ὑπαυεβεϊοηδοὶν δυξμεηῖίς: μὰς Ατὶ. οοσσεβρομάδης 
(Εσε. 4"-..2) δηά Ν. Τῆς οοτηρί δἰηδηΐβ δραϊηβὶ ἰδ 16νγ78 ἰῃ [μ6 ἔοττηοῦ 

ἀοευμπηοηΐ ψτεγα Ταγίδι ἶῪ ἴ8Ὲ ϑ8π. ὙΠῸῪ ἀεβουῖθε ᾿μοπηϑεῖνοβ 88 186 

οοἰοηἶβῖβ τΒοπι ΑϑΉΔΡΡΑΓ--ςεγίδίηϊν βοῖιθ Αβϑγυτίδῃ Κίηρ---δὰ Ὀγουρδὶ 
ἴο 8ὅ4πι|. ΤῊΣ Βοβ  ν οὐ ἔμεβε ρεορὶβ ἰ8 ἀρρᾶτεηξ. ὙΉΕΥῪ οαπὶς ἴο 
]ετυβ. οὰ πο πιίββίοῃ οἱ ἔγίθπ 1 πη 658 οσ ἱπαυΐγν, θαΐ, οα ἔπε οοπίσζαζυ, 
Ροΐηϊ ουἕξ ἰο (6 Κίηρ [μδὲ πε δοςοῃῃρ  ἰβῃπιεπὶ οὗ (με 168 Ρυγροθα 
50.6}15 ἀἰδαϑίοσ ἴο ἴῃς Ῥεζγβ. ἀοπιίηΐοηβ ἰῃ (86 τεβί. Ὑβοῖγ ἱπίδηϑα ορρο- 
δἰτἴοη τγᾶ8 ἄυς ἰο ἰδς ἔδοϊ ἐμαὶ (6 7εν}}78 ἰῃ {μεῖς {ἰπ|ὸ ψεσε εηρασοὰ ἴῃ 
τὰς Ὀυϊάϊησ οὗ ἐς νυ8}15, (86 βαῖηθ Ἴϑιβεὲ (μδὶ ργονοκοὰ (π6 βδσο 
ξησηΐν ἑοννασὰ ΝΟ. 
ὝΈΠς τὰς 1εττ8 πεγὰ σηραρσοα ἰηῃ γεβϑίοσγίης 86 ἰδσαρὶθ, ἔμοτα τγὰ8 ὯῸ 

ὥτουδ!ς τὴ (μεἰν Ὠεϊρμθουτβ, θαΐ (Βς πιοπιοπὶ (μον δἰΐαοῖς ἴῃ νι }15, 
ορροβίξίοη Ῥγεακβ οἱ. Ναΐαυγαιν, ἔοσ (ἃς Ὀυϊάϊπρ οὗ {86 ἐδπιρῖς μδά 
ὯΟ ῬοΪ Εἶο8] βἰσζαϊίθοδηοθ. ΤῊἜ Ρεῖβ. οβῆςΐα]8 Κερὶ {μεῖς Ββαηάβ οἱ 85 
ἰοῦ 85 ἴδε 71ετγ8 εγα ἀθδ] ης 8 Ρυτεὶν τε σίουβ ἰηϑεϊαϊοη8. Βαὲ 
8ἃ οἷἷν εποϊοβοὰ Όν ἃ νγ8}} στεδίθα δῃοίμοσ βἰζυδιίίοῃ, ἔοσ ἃ νυ] οἰἐν 
οοὐἱά ουϑε δῃν διπουηΐ οἵ ἰτουδὶε ἰο ἴδε οῇῆοεῖβ οὗ με βδίσαρυ οὗ 
προ ἰὰ ττᾶ8 ἃ ρασί. 

Ταΐβ οοῃϑίεγαιίοι οοηᾶγηι8 (86 ἱπίεγργείδιίοη οὐ ἐἷἰ5 ρβββασε (Εζσ. 
475.. ὙΤοΙτΕΥ Ρυΐβ ἃ βίγαηρε οοπϑίγιςζίοι οἡ ἐδ6 οοτωρίαἷπί, δ] οσίην 
[δὲ Εεδυμα εἰ αἱ. πιοηιίοι ἴμ6 υ ]άϊηρ οὗ ἴῃς οἷν ταῖμοσ (μδὴ {π6 
ἵεορὶς ἰῃ ογάεσγ ἴο τσεϊηίοσος ἐμεῖγ ρ]εα ἔοσ ἱπίεγέεσεηςθ, [6 οοταρἰαίη- 

δηῖβ ἴδυ5 πιακίηρ ἃ αἶϑε τερογί οἱ (ῃς δοῖυδὶ οοπάϊίουβ. Α5 ἔδεσε ἰβ 
οἰδεσυσίβε τοὶ ἃ βηγεὰ οἵ ενίάεηςβ οὗ δὴν ορροκπί(ΐοῃ ἰο ἴδε Ὀυϊάϊης οὗ 
1δς ἰεαρὶθ, δῃὰ 85 ἴδε 884π)|. υϑοὰ ἜνΈσΥ Ροββίδὶς εβοτγί ἴἰο ργενθηΐ [86 

δυϊΠάϊπρ οἱ [6 γν8}15, ἐς γρῃὲ ἱπιεγργεϊδείοη οὗ (8 ραββαφε ἰ8 ὅχοὰ 
Βεγοηά γεδϑοηδῦὶς ἀουδί. 

ΝΕεἘ.5 βίογυν οἵ ἴδε θυ ]άϊηρ οὗ (δε νγ8}18 18 οοηίαἰηοαὰ ἴῃ Νέα. 219:89 χ2ι-- 
4" 6:- 7.5, Α8 ἃ πιδῖζεγ οἱ δεῖ, {μ696 βεοιοΏ8, σοτηργίβίηρ δἰπιοβί 8}} οὗ 
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Ν. βανε ἴδε βίογυ οἵ Ηἷβ ἰεᾶνα οὗ δῦβϑηςς δῃᾷὰ "158 γοίοστῃβ, δανε 88 ἐβεῖὶσ 
ἴσυς 5υδ)εςὶ (πε εβοτίβ οὗ {με ἐπετην ἴο βίορ Ν ἢ. Β ὁρϑγδίίοῃβ. 

Τῆγοε τππδη βίδη ουἱ 88 ἴδε ἰεδάδγβ οἱ [μ]5 ορροβιΐοη, ὅ58ην. ἴδ6 

Ἡοτοηίϊς, Το. ἴπς Απιπιοηϊία 'ανεο, δηάὰ Οεββετα (ογ Οδβδταυ) [86 
Ατγαδίδη. [π ὄνοσν οᾶ86 εχο. 61:2, πεζὰ Το. 8 ὑσοῦ. ἃ αἷὶ., ϑαηδ. δίδῃ 5 
Βιβὶ, δῃὰ ψὮΣς ἱπ βοπια ϑθςίοηβ σαβμοπὶ 15 ποὶ πδηγοὰ (25 41), δῃά ἴῃ 

διῃοίβοσ Το. [4115 (63), ὅδ. αἰνναγβ οσσυζβ, ὑπῖος δίομς (3 66). Ιξ ἴ5 

ποσί οὖσ ψ Ἐς ἴο ἐγν ἴο ἀΐϑοονες το (815 ἀγο-εηετην οὗ ΝΕ. νδ5. 
Τοστεν ἐμίπκϑ να πᾶνε ἃ ςδοῖςς θείΐεεῃ ἔνο, οπς οὗ βοτὰ ἰβ Ὡδτηδὰ 

ὃν 108. 85 ἴδε χζονεγῃοσ οἵ ϑ8πι. δὶ ἴδε εἴτης οὗ [μ6 88πι). βοίβηχ (4. 
χὶ, 8) δδουΐ 335 ΒΚ. ΠῚ ΝΕ. ἀδίβ σεσγε (Π6 τεΐρῃ οὗ Ασί. Π, 404-358 
Β.0., ἔδδη ἴῃ 384, σβοη Νεῖ. πουϊὰ οοπια ἴο 76γυ8. δὲν γϑδσβθ Ῥείοσζε, 
580. πλίσαι μανε θθεῃ ἃ γουηρ τδη, ρχονϊἀδὰ με νψδ8 βυβῃς θεν ἀσοά 
δῖ {πὲ εἴτης ἴῃ πψβίο 108. ρίδοθβ εἶα. Βαυΐ (μἷ5 ἀδίε ἔοσ Ν ῇ. ἰ5 ουξ οὗ 
1δε ᾳυεβίίοη, ἀπά 85 τὲ δανε {πε ρεϑοῃ ἷπ Ἄχδςῖὶν ἔμε ρετὶοά τοχυϊγοὰ 
νε ἠεοὰ ναϑῖε ΠΟ {ἰϊπ|6 ἴῃ νᾶσιιδ ρΟβ51011{|ε5. 

πῃ Ῥαρ. 1: ἴτομι ΕἸερῃδπιίησ, 1.39, γα θη “ Ῥεϊαίδῃ δῃά μοι θπχδίδ ἢ 
(δες 90ῃ8 οὗ 58:0. ἴδε φονεγῃοσ οἱ 54πι.᾽ ὍὨς οοιτεβροπάδηϊβ δϑϑοσὶ 
18δὲ {λον μὰ β8εηΐ ἃ ἰεϊίεσ ἰο ἴπ65ε τηθῃ, ἀδίδι!ηρ 411 ἐμ ς ἰηϊοττηδιϊοα 
οοηϊαϊηοα πῃ ἰδς ἰεἰΐες ἰο Βαροδὶ δδουὶ ἰδς ἰεπιρὶς 'ἰπ 1εῦ. ϑδοιδυ 
δεῖϊϊενεβ (πὲ 58ῃ0. νγᾶβ 581}} ᾿ἱνίησ, ᾿βουσῃ Βυ}] δβϑεγίβ πδὲ ἢ νγὰβ 
οεσίδίη!ν ἀεδὰ ((γορη. Ῥαβ."..). ϑδοιδιβ διχζυϊηδηΐ 15 ον ποίησ, α]- 
δου ἴῃς ροίπιὶ 8 ἱπηπιδίοσίαι, 1ὲ βυβῖοεβ ἴο δϑβϑυπιθ, οτανεσ, μας 
5825. γ͵γἃ8 80 οΪ τηδῃ, δηὰ ἐμδὲ Ηἷβ ϑοη5 μδά βυςςοδάεα Βίπι, οὐ ψεσὸ 86 

τε] δα πιϊ ηἰβίσγαίοσβ οὗ ἴπ6 ζονεσῃοσβῃῖρ. Α5 1818 γγᾶβ ἴῃ 407 Β.6., [δἰγίγ- 
ΒΕΨΘΏ ὙΕΆΓβ ΘΔΙΠ ΕΣ, 444 Β.0., ἴῃς ἀδίο οὗ Νεῖ., ϑαπῦ. πουϊὰ μανς θδεη 

δθοιε ταἰγὶν-ἄνε, ἵπ ἰδ νεσυ ῥχίσας οἵ 6. ΤᾺΪ5 15 υπἀουδέεαϊν [86 
ποῖον οὗ ΝΟ ΝΒ. 

ΑΚ ιἰβ 38ο0ὴ8 θοΐΒ θεᾶς [ον βἢ πδηθβ, ὅϑοβδι δγριεβ ἐ8δὲ 56η}"., ἰῃ 
βρὶϊς οἵ ἷβ ΒαΌ. πᾶπιθ, νγὰ8 ἃ Ηεῦσεν. ῬΝΤΈΣ {815 Ροβίἐίοη Τόστεν ἰ5 
δατοοά, δυΐ ἀξδοτηβ ἰξ ρσόῦδοὶς ἐμαὶ 186 ὕδπῖς ἰ8 Ηδῦ. 88 νὰ ὶ] 85 ἴῃ 6 

ταδὰ (Ε5.198. 20), 

ΝΒ. Ὡενογ 9815 Εἷτ (ἢ 6 Ζονεσηοῦ οἱ 88π|., δαξ 511} {μὲ οὔῆος 5 φυϊξα 
οομβίβιεηϊ ψὶτἢ ΟἾΒΕΣ βέδίεπηθπίβ ἰῃ ἐπε τηοπιοῖσβ. ϑϑηῦ. ΡΡδδσβ 300- 
Ρογίεα ὃν ἰδς “στιν οἱ 54π|.᾽" (Να. 35), δὶς ΤΌτΓΕν σοραγὰβ 85 ἃ 
ποῖς δγῃ ἴδε (Ὡγ. (Ε5.35), Βαϊ Βς δάπη 8 [μὲ ϑαπῦ. οοπιο8 ἑοσῖ ἢ πίῖι δὴ 
ΔΙΤΩΥ ἴῃ ἃ 5υ}}80]6 ρἷδος (4). ὍΤΒς τεπάοζνοιβ ργοροβεὰ ὃν ϑ8η0. ἰῇ 

ἴδε ρἰαΐη οἱ Οπο (65) νγγαβ8, τουβῆϊν, τυϊάνναν Ὀεΐνγεε [}εΓ8. δηα 581. 
Τ 5 αυϊε ἱπηροββῖ0]6, ψσεγε 58). ἃ ρτγίναϊς εἰτίζεη, (δὶ με ββου!ὰ δςῖ 
σι} βυοῖ ἃ ἰσῃ Βαπὰ ἰονασγὰ ἃ ζονογῃοσ οἱ Τπάδῃ, δὴ δρροϊπίες οὗ 
ἴδε Ῥεῖβ. κίησ, Νοῖῆ., Βονενοσ, πονοῦ αἶνοβ Ηἷπὶ οἴμοσ ἀεβί χηδίίος. 
ἴδῃ “(ἃς Ηοτοηΐϊίε,᾽" εἐχρίαἰπθὰ ὃν Τοστεν 88 πιδεκίηρ Ηἷ8 οοηϊετηρῖ. 
ἽΜἸΏΟΚΙοσ, ἐο]οσσοὰ οσδυξουβὶν Ὁν Βετί., οομηθοῖβ (6 δρρεϊ δεῖνα σ ἢ 
Ἡοτοηδίπι (13. 155) ἰῃ Μοδρ, δῃηά πιδῖοβ ὅ8ηὉ. 8 Ηοτγοηΐϊε 5βῃεῖκ. ΤῆςἊς 

ΕἸερδδηιίης ἰεἰΐεῖβ ἀΐβροθε οὗ {μὲ ςοηϊεπέίοη, δῃά ψχὲ πιυϑὲ οοηπδοῖ 
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ἴδε ἰδσηλ τὶ ΒΟ -Βοζοη, ἃ ἰόντ οὐ μ6 Ὀογάος οἱ ὅ8πι. ([οβ. τό3. 5; 
φᾳ΄. Μοπίχοτμεγυ, ϑοριαγήαης,), οἵ τ βῖο ρίδος ϑδηῦ. ταΐσῃὶ ὈῈ ἃ ;8- 

ἔνε δῃά 5111} σονεγῃοσ οἱ ϑαπι. [πὰ νβδὶ γεβρεςὶ (π δρρεϊ]δεϊνε οοη- 
ἰαϊποὰ ἃ ποῖς οἵ οοηϊετηρὶ ἰπ ΝΕ. 5 εἰπια 18 ποῖ πονσῃ. 
ΤΒε ἰεἰΐοσ βῆον (μδὲ (ῃς [εν ]88 οο]οηἑἶβἐ58 ἴῃ ΕἸθρῃδπείης ἰοοκοὰ ρου 

ἴδε 80η8 οἱ 5800. 88 ἰτίεπάβ ψῃὸ που Ὀε ΠΚεὶν ἴο δβϑῖβὲ {βεὶγ ρεβ 
ἴοτ ἴδε τεδυ ]!άϊης οἱ με ἰδπιρὶςε ἴῃ ἐμεῖς ζαγγίβοη. Τΐβ οου]ὰ ποῖ Βαανα 
Βεδη νεΓῪ ἰοὺς αἰΐες Νεἢ.᾽5 βεοοηὰ δαάπϊηἰβίγαιίοη, πὰ πᾶν 86οῖλ ἴο 

σαῖβε ἃ ἀουδί δρουΐ (μ6 ἀδονε ἰἀδηςβοδίίοη. Α5 ἃ πιδίξεγ οἱ ἑδοΐ, ουῦ 

5ΟΌΓΟΕΒ 5δονν {πᾶϊ, νἱο απο ]ν 85 584 η0. δηὰ οἰβεῖβ βίγιρρίεα ἀραϊηβὲ ἐδ 8 

τευ ]άϊης οἱ ἴμε νγα}15, ἀπ σοηβθαυθ εν ἀραίϊπϑὶ ΝΕ. 88 ἴῃς ἰεδάεσ 
οὗ {μὲ στεδῖ σψόσκ, {ποτα ψοσα ἔσο πἷν γοϊδίοῃ5 πη ηἰαϊποὰ Όν μ686 

ἴοεβ ὙΠ ϑοῖῖς Ργομπιίμθηΐ ῬΟΊΘΟΩΒ ἴῃ [ετυ8. 1εβόβδηδη, {π6 Εἰρῃ 
Ρτίεβῖ ἰπ 407, ΟΓ οπὲ οὗ 88 Ὀγοίμεῖβ, μβ8α πιαιτίθα ἃ ἀδυρῆϊεγ οἱ ϑδηῦ. 
(Νε. 132}; Ἄοοτσγεβροπάεηςε 88 οοηδυςίοα Βεΐτεεη Το. δηὰ (μ6 ποῦ] 68 
οἵ Τ]υάδῃ (617); δηὰ {μεϑ6 ψεσα 8]}6δ ἴο δἷπι ΌῪ τηδγτίασε δηαὰ ἄρτθθ- 
τλεηΐβ; 58η}. νγὰβ δῦϊ]ε ἴο Πἰγε ἃ ὑργορβδεῖ ἴο τηΐβϑίεδά {με ρονεγηοσ (6:3). 
ΝΕ .᾿5 (τοῦ ]ε8 ψαγε, ἴῃ ἔδοϊ, στθδίὶν δυρτηεηίοα Ὁγ ἐπε ἀἰϊβαβεςιίοη 

οὗ βοπῖς οὗ δε ἰεδάάθσβ ἰῃ 7}εγυ8. Αχαΐπ (ες 1ενβἢ οοἰοηϑὶβ ἴπ 1εὉ 
8ῃον (μὲ ἴμεν δζὲ ποίΐ ναῦν με }] ἱπέοττηθα δρουΐ δϑαίγβ ἴῃ ἐδς νου] 
ουϊϑῖάς, δηὰ {πεν τᾶν δανε θθεῃ ἱσποζγαηΐ οὗ 54}. 5 ἰπίγίχιιεβ δραϊηβὲ 

1δεῖσ ξε]]1ονν-15γαοῖ 6. ΕἸΏΔΙΓν, Θ8η}.᾿8 8οῆβ, σὴ {μεὶς σοοά Ηδῦ. 
ὨΆΓΠΘ5, ΠΊΔΥ ποΐ δᾶνα βῃαγοά {μεῖγ ἔδί μεγ᾽β Βοβε εν, ἐ8Ρ. δὲ ἃ {ἰπ|6 
πἤε {πε γ.4]}} μδὰ ἰοπρ θδδη δὴ δοςοπιρ ἰβῃβὰ ἴαςξ. 
Τὸ δοοουπὶ ἴον (8 ΒοΘΕ ΠΥ (ποτα ἰβ πὸ προ ἴἰο σὸ Ὀδδςῖκ ἰο (δες 

τορυΐθε οἱ (ἢ ϑδιη.᾽8 οδδγ ἰο αἰὰ ἴῃ δυϊάϊησ ἐδ6 ἰδτῖρὶς (ΕΖε. 4:-), 

511 1ε88 ἴο {86 ἰδίεν ἰοῦ ἰουά Ὀθεΐνθει (με ὅπ. δῃά (με Ϊετ8. Α8 
ὍΜοπίρογμεσν 885 ροϊπίθὰ ουξ ἰη Ηἷ8 δῦ]ε σψοσῖκ ου ἴμε ὅδ. (9), 186 

ορροϑβίοῃ νγὰ5 ρο] ἰςαὶ, ποί τεϊϊσίουβ. [π ἰἢς ἐἰπις οἱ Νεῖ. ἔδε τεϊα- 

οῃβ οἱ {86 ὅδ. ἰοπχαζὰ (6 1678 88 Ὄχϑοῖἷΐν ψμδὲ {86 τοϊδίϊοηβ οὗ 

18ε ποσίβεγῃ Κίηράομι, (6 ῥγθάδο}βϑοσβ οἱ {με ϑδτη., δά αἰ γανβ θθθα 
ἴο [δε Κίησάοπι οὗ Τυάδῃ. ὙΤὨς εχῖϊθ, τῖῖὰ ἐδς ςοϊοηϊδὶπσ δηὰ ἐδα 
τεῖϊυγη, μδα ποῖ πιδίεγίδ!ν δἰΐεγεά τ(ῃς Τοοπάϊιίοηβ. ΤΗΣ ὅτ. δηά 
7ενϑ οουϊὰ πο τόσ Ὀ6 οπε ρεϑορὶε ῃδῃ Ἐραγαίῃι δηπὰ 7υ 88 οουὰ Ἰοης 

Ὅε οπε βἰδίθ. ΑΒ ββονῃ δὔονε, {με γίναὶ ρεορίε ρίοκεὰ πο αυδετεὶ 
σι ἐμεῖς βουΐδεγη περ θουβ 85 ἰοησ 85 ΠΥ σεγα υβίης (Πεῖὶγ εθογίβ 

ἴο δυϊ]ά ἃρ τδεῖγ δος εϑἰαβεϊςαὶ ἱπϑιϊ ὰ]οη5. ὙΒ6 ἰειαρ]ε σου ποῖ 
ἱπίεγέεσε σῖτὰ (Πα ΡΟ] εἰσαὶ βαργεπλδον οἱ ἴπῈ ποσί. Βυΐ ἴδε δυϊ]άϊησ 
οὗ ἴδε να}}]18 τσγαβ δηοΐμεσ τηδίΐεσ. Οπος ᾿εΐ [ογυβ. Ὀς πιδάς ἱπιρτες- 
Δ6]ς δραΐη, 88 ἰξ μΒβαά θδδεη ἴῃ ἴδε ἀδγϑ οἵ οἱά, ἀπά ἐδ θαΐδηςς οἵ ρονγεῦ 

νουἱὰ ΡῈ αἰπηοβὲ οεγίδίπ ἰο τονε ἔγοπι {μ6 πουίῃ ἴο ἴῃς βϑουῖΐῃ. ΤδἊς 
858π|. σου ὰ μανε θη δἰϊπὰ, ἱπάοοα, μΒαὰ {πεν ποῖ 86βὴ ἴπὸ βἰσηϊβοδηςος 
οἵ (86 τηονετηεηΐ, δῃὰ ἰοο 8, ἱπάθεα, [ξ {πον Βδά ποῖ υϑοὰ Ἔνεγν ροϑ- 

810]6 τηδδηβ ἴο ργενεηῖ ἴΐ. 
Ὑβεῖς δγϑὶ δἰϊεωρίὶ βυςοεεαθα. ὙΠῸΥ ἐγ σϊεηθὰ [86 πελκ Ατὶ. δηὰ 
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οονοά ἴδς 16τγ8 8Ὸ ὑπᾶοσ ϑοόης ὑηκπονῃ ἰηϑρίγϑδίίοα δηὰ ᾿οβ οσβῃρ 
δά βἰδγίεα ἰῃς τνοτίς. ὙΠεὶγ βεοοηὰ δἰζερίὶ αἰεὶ, δηὰ (Πς ςαυ5ς οἵ 
τδεῖγ [4]]υτα τὰ (6 Ῥγεβεῆςε οἱ ἃ ρεζβοῃδιν δαδίησε σβομὰ ἐδεὶσ 
αἱἰσιοβὲ 5ἰσιισρίοβ πσόγε ἰῃ ναΐπ. 

δ το. ΤΗῈ ΡῬΑΤῈ ΟΕ ΕΖΕΑ᾿Β ΜΙΒΒΙΟΝ. 

1ι Πᾶβ8 θθθῆ δβϑυπιεὰ ἰη {με ργεσθαϊησ ραϑεβ (μι ΕΖτγα Ὀεΐοησβ 
ἴο 8 ἰδία ρεγίοα ἰβᾶη Νεβεμίδῃ. Τμδὶ σοποϊ υϑίοη βϑθεῖβ ἴο 
τὰ ἱπονϊῖα 6. 1ἰ 15 ἴσυς {μαι (86 οαϊΐοῦ οὗ [6 Ὀοοκβ ἱβουρῃί 
οἴβεγνῖβο. Ηἴ5 ρ]δοίησ οὗ ΕΖγ. 7τ-ιο θεΐίοσγε Νβ. ἵ 5ββονβ [πα 
186 Ατίδχογχοβ ο δυϊμογίβεα ΕΖγα᾿β δαπυ)ηϊβίγδϊοη 88, ἴῃ 

μἷβ νίενν, [ῃ6 βᾶπης 88 186 Ασὐίδχεγχοβ ΒΟ δρροϊηίθά Νεβοιηΐδῃ 
ἴο Ὀ6 φονοσγηοσ οὗ ΤυἀΔῃ, δηὰ Ηἰβ ρῥἰδοίην οὗ {δε ῥγοπιυϊραίίοη 
οὗ {86 ἰατν ΒῪ ΕΖτια (Ν . 8:-.2) ἴῃ [8ς τηϊάϑε οἱ Νεδβεπνδ 5 συὶς 

5ῃουγ5 ἷ5 Ὀε]1οῇ μὲ {με Ὺ Εγα σοη ορογαγῖθβ. ΕὙΧΙΠΟΓ ἴο 
ΒΌΡΡρογί μἷ5 νίενν, ΒΞ 885 ἰηἰτοάποοα ΝΕΒοι Δ} ἴῃ {86 βίοσν οἵ 
186 τοδάϊηρ οὗ (μ6 ἰὰνν (Νε. 85. Ηδς αἷϑο ἀγὰρβ ΕΖγα᾿β ἤδπὶῈ 
ἱπίο 186 βίογυ οὗ [με ἀδαϊοδείοη οὗ [με ν4}15 (Νε. 1.255), θαΐ ἰξ ἰδ 

8 τηδηϊοβὲ ρίοβϑ. [ἢ βρίϊα οὗ ἴῃς ἀἰββίυ]αυῖν οἱ {μεσ ποτ, 
1886 ἔνο ἰϑδάθγβ οουἹὰ ποΐ θὲ σοῃίθπιρογασίεϑ. 

Ἐον Ατὶ. πουϊὰ βοάγοεῖν βεηὰ ἔντο τῆδῃ ἰο 1 υ δὲ δὲ δε β8π|6 {ἴπη6, 

Βοΐἢ οἱοιμοὰ νι 5ἰπι αν ρόσεσβ. [Γὲ που Ὀς βίγαηζε, ψεσε ΕΖγα βυς ἢ 
ἃ ὑγογηίποηί ἄσυτε ἴῃ 1ογυ3., ἐπὶ ἴμεγε 8 πὸ βεπυΐης τεΐεσεπος ἴο Εΐπὶ 
ἴπ Νεἢ.᾽5 βίογν. Νεᾶ. ἴῃ δίβ βεοομά δάπιϊηϊβισαϊου ττὰ8 ἴῃ 6 ἢγϑθί ἴὸ 
ἀΐϑοονε πιϊχοὰ τηδιτίαροϑ απ ἴο ΔΡΡΙΥ ἃ 5μδῦρ τγεπηεᾶν. ϑυςἢ 8 οοῆ- 
ἀϊείου νου] ποὲ αγίϑε πδίυγα! ν δζεγ (6 ψβοίεβαὶς αἰ Ἰββϑοϊ υἱίου 85 ἀδ- 
βοιδεὰ ἴῃ ΕΖ. ο΄. Ν .᾽5 τείογπηβ, 88 παιταϊβα ἱπ Ὁ. 13, νου θἊ 
βίγδησε αἴϊζες Εζγα, θὰϊ ἅτε νεσν πδίυγαὶ Ὀείοτε ἷ8 εἶπι6. [{ ἰβ ἱποοῦ- 

ςεἶνδθ]ςε ἰμαὶ ἴῃς [,δν. βῃουϊὰ δὲ ἀτίνεη ἴο πογῖς ἰπ ἰῃς δε] 45 ἀΐγεςοΥ 
αἴϊες ἘΖγδ᾿β πιββίοῃ, οὔ ὄσνδῆ ροβϑίδν πμῖ]]Ὲ ἴε ἰαβιθά. ὙΈΘ σρθϑυγεβ 
Νεᾶ. ἴοοκ ἔοσ (δ βυρρογί οὗ {86 ἐδαρὶα δον (μδὲ Ηἴ8 δοϊίοῃ οουἹά ἠοξ 
δανς θεεη ὑγεςοάθα ὃν (86 συΐε οἱ ἃ βογίβε- ργίεδι τ ἢ ἀρῖς δυξβοσῖ 
ἴο επίοσος ἴδε ἰανσ. Μοσγεονεσ, ἰδ8 ]εγυβ. οἱ Νεὶ.᾽5 {ἰπ|6 νγὰ8 ἃ ἀ6βο- 
Ἰαϊίοη, ψίϊμουξ τγ8}185 οσ ἤουβε8 οσ ρθορὶς (γ). ΕΖια᾿β τβοΐς ΟδσδοΣ 
ἷβ βρεπὲ ἰῃ (ῃς ΒοΙν οἰΐγ, δῃηὰ ἔπεσα ἀρρεᾶγβ ἴο βαᾶνα θθδξη ρἱθηΐν οὗ 
δΒουδε5 δπά ρεορὶς ἴῃ ἷβ {ἰπι6. 

ΎΒετε 8 ἴῃς ενίάεπος οὗ Εβὰ. πϑὶς οοηπεςοῖβ᾽ Να. γ}5-8: ἀΐτοςεν 
πιὰ ΕΖε. το, ἐμ5 Ὀτίηρίηρ [με ΕΖτγὰ βίοτυν ἱορεῖβεγσ. Ὑὑβεσε ἰ8 ποίμίησ 
δουϊ Νε.᾿5. σοσκ ἴῃ {818 (Βς ἐδ ἰεϑὲ δἀϊτίοη οἵ ουὐγ ὈοοΚβ. 105. μ85 ἃ 
βοοϊίοῃ ἀεδιίησ τσὶ ΝΟ. 5 δα ηληϊβίγαϊίοη (4. χὶ, ς, 6-8). Βείοτε 
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Βε ἴδ κεβ ὕὑρ 186 βίογν οἱ Νει. με ἀεβοτίδεβ {μ6 ἀδδίῃ οὗ Εζγα δ δὴ δὰ- 
ναποδὰ δρὲ (ἰδ. ὃ 5). 705. ἰοἸ]ονα Εϑά. 48 μἷβ δυϊογίυ, 83ο ἔμδὲῖ ἰδΒς 
ΕΞΈ ΟΣ 5 εἰ ρἢδίϊς οα ἐδῖβ περαίΐνε ρΡοίηϊ---ἰδδὲ ΕΖτα δηά Νε. 
σψετε ποῖ Τοηζειηρογασίεβ. ΕὙΓΙΒΕΓ 05. βὰγβ (μδὲ θοΪἢ ΕΖγα δηά Νεβ. 
βουτίβῃοα ἴῃ (Π6 τεῖρτι οἱ Χετχεβ (48ς--464), ἀπά Βε τεϊδίεβ (μδὲ ἴῃς 
ἀεδῖὰ οὗ ]οακίπι ἰΒς πἰρχῇ ὑγ. ἴοοκ ρίδος δὲ δρουὲΐ {μὲ β8δπη6 {ἰπ|ὸ ἃ8 
1 δὲ οὗ ΕΖζταβ. Νονν 7οδκίτι νγὰ8 {8 30ῃ οἱ [68. (Να. 12)5), ἀῃὰ Βα υχΐσῃς 

Βᾶνς συϊεὰ ἰπ (δε τἰπις οἱ Χεγχεβ, θαΐϊ μα οουἱά Βαγάϊν βυγνῖνε {11 τ[8ς 
τεῖσιι οὗ Ατί. Α5 705. (ο]]ονυϑὰ ἢἷ8 ϑουγοςϑ ργεῖν οἱοβεῖν, ἰξ 15 ρεγέθςν 
Ῥοβίθϊε τμδὲ ἰῃς ἀδῖε οἱ ΕΖγα 'π (με οτ ίπδὶ ἐεχὶ οἱ Εϑά. νὰ {δ γεΐψτι 
οἱ Χοεγχεβ, δμὰ {μαὶ Ατί. 15 οπα οἵ {πὲ τηϑην τηοαϊ βοδίίοηβ ἰῃ ἐμαὶ εχ 
Βαδεὰ οὐ ΜΎΤ. Α5 ἴδε νεγβίοῃ οἵ Εβά. ἰοβὲ ἔανουγ ἰδγζεῖὶν οὐίηρς ἴο 
7ετ.᾽ 5. στεδῖ ἰηθυεηςε (ο΄. Ε5.1} δε "γϑ 8ὴ ενίάδηϊ εβοτγὶ ἰο τὸ- 
Τονεγ ἰἰ5 ἰοβὲ ργεβϑίζε Ὀν ἐἰκήβές 118 νατδιίοηβ ἔστοι ΜΤ. ϑυςἢ 
ἃ ἀδῖς ἴίος Εζγβα ͵ἰβ ποὲ ἱπιροββί δ] 6, εβρ. σβεῃ ἴμ 6 βοορε οἵ Ηἷβ πιϊβϑίοη 
8 Ρσορεσὶν ᾿ἰπιϊτοὰ. Ης ταυβὲ θὲ βεραγαιϑὰ ἔγσοση Νεῖ. ΌῪ ἃ οοῃβίἀεσ- 
80 ε βρᾶοε οὗ {ἰπ|6.ὄ 

ϑυοῖ ονίάδπος 85 τὸ δανα ἴῃ ΟΥΥΓ βουγοθβϑ, βούανεσ, ροϊπὶ8 ἴο ἴδς 
φοποϊυβίου ἐμαὶ ΕΖτγα ἐο]οννοὰ Νεῖ. Τὸ ἐμαὶ ενίάεπος τὰ ΟΣ ἴασαι. 

πῃ ΕΖιαβ Ῥγδυεσ δὲ γεΐετβ ἴο Οοα᾽β ὅτᾶζε 88 πιδηϊξεβί δα Βεΐοσε 8 
εἶπας, δηὰ διηοης οἴμεῦ ενϊάοποαβ οἰϊ65 “(ἢς αἰνίησ οὗ ἃ ν]}} [1π Τυάδῃ 
8:6] ἴῃ 76γιι5.᾿" (ΕΖγ. ο"). Α58 ββοτῃ ἴῃ ἴδε ποῖεβ, 186 τείεγεῃμος οδῇ 

ΟὨΪΥ δὲ ἴο {δ νγ8}} θυ} ὉῪ Νεῖ. ἯΝε ἄγε ἰοϊὰ ἐμαὶ Εζγα πεηΐϊ ἱπίο 
δε σδδιαροεσ οἱ Πεδβομδηδη {με 8οη οὗ ΕἸ: 5} }0 ἴο βϑρεπὰ {δ εἰσδὲ (ΕΖε. 

τοῦ). Τμα βυςοεββίοῃ οὐ δἰβῇ ργ. ἱπ Να. 1233 βῆονγβ [δὲ 7εβοβδηδῃ 
15 ἰἀδηςίςαὶ τὰ Ποπδίμδη (12:1) δπὰ μὲ μὲ ψὰϑ ἴδ σταηάβοῃ οἔ 
ΕΠΙΑΘμἱ Ὁ (8ο δία. σεβοῖ. ἰ1,..), ΝῸΥ δ ΕΠΙΔΘΗθ τγὰ8 ἃ ᾿οηϊειωρο- 

ΓΆΣΥ οἱ Νεῖὰ., ἘΖτα ἰβ ἔνγο ζεπεγδίΐοηβ ἰδίεσ, οσ Ἔχϑοῖϊΐν πβοῖς δα Ρ6- 
Ἰοῦφβ, ἴῃ τὰς τεΐζῃ οἱ Ατί. 11. Ν Β.᾿᾽5 δα πκιηἰβιγαϊοη θεραῃ ἴῃ 444, 
δηὰ ΕΖγα᾿β πῃ 307 οἵ ἰδῖεσ. ΕἸΠΑΙΪν ἴῃ Να. 1255 ννὸ δᾶνα (86 ογάογ " Ν δῇ. 

186 φονεγῆος δηὰ ΕζΖγα (μ6 ργ., 86 ϑοῦῖρα,᾽ δῃηά {8696 ἃγὲ ποῖ οοῃΐεπι- 

Ῥογδαιίεβ, δυῖ Ὀείοηρ ἴο ϑιυςςεβϑῖνε ρεποάβ. [ἰ ἀοεβ ῃοΐ Βεὶρ, ἴβεγθ- 
ἴοτε, ἴο οοττεοῖὶ ἐς ἰεχὶ οἔ ΕΖτγ. 77, 85 ρτοροβεὰ Όγν ὟΝ ε. (Οσεβοῖ."99.}), 
τεδϊης 271} ἰπϑιεδὰ οἱ γί. Ιπάεοά, (μδὲ πουϊὰ πλαῖκα πηδίξοσβ ἡγοσβα, 
ἴος 88 Νεῇ. ννὰ8 βονεσῃοσ οἱ Τυάδἢ ἔγομι ἴῃς 2οῖἢ! ἰο (με 324 γϑαζβ οἵ 
Ασί., τε ββουϊὰ {βεὴ βανε ΕΖγᾷ οοσηΐης ὕρ ἴῃ ἔς νϑγὺ πιϊάβὲ οὗ Νεῖ.᾽5 
τυϊε. [ἐ 8 σεγίδίηϊν βἰσαρίεσ ἰο βιρροβε [δαὶ (πὲ γεΐδγθησα ἰβ5 ἴο Ασί. Π. 

ΎΒεϑε ςοηῃϑίεγαϊίουϑ ἂχ (ῃς ἀδίς οἵ Νεῖ. 88 ἐμαὲ οἵ {δε τεΐψιι οὗ 

Ατί. 1 (Πουρί πιδηυ8), 464-424. ΤοτῖτοΥ ἰπβἰϑῖ8 ἐμαὶ “1ἢς ἐγδαϊείοη τορ- 

τεϑβεπϊοὰ Όν ἴμ6 Ασγαπ. ἀοσυτηεπέ δηὰ (μὰ ΟὨγ.᾽" ρίδοιεβ ΝῈΒ.᾽5 τοσκ ἴῃ 
ἴδε τεῖσῃ οἵ Ατί. Π (Μηβδπιοη), 404-358 Β.Ο., δηα 88γ8 (μδὲ νὰ δανα 

ὯῸ τηδβῃ8 οἱ ἀείοττηίηΐηρ πο Ατὶ. ψὰϑ ἴῃς Ὀεπείδςίος οὗ Νεῖῇ. 
(ὥρ»»}.“, Ἐ5..). Ὑΐ8. οοποϊυβίοη σοπλε8 ἔγοσα ἰδ κίησ ΟΕΓ. 5 δσϑῆρθ- 
ταδηϊΐ ἴοο βεσίουβὶυ. ΕζΖγα οουά μαγαϊν βανε Ὀδθὴ ἰδῖογ [μδη Ατί. Π, 

δηα 1 Βανὲ 5ποτῃ δαὶ ἢς Το] ονοὰ Νεὰ. Μοσγϑονεσ, Νεῖ. πχυϑὲ Βαν8 
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θδεα ἔδινα τ Ῥετβ. ΗἰβίοσυΥ. Ης οουά Βαγαάϊν βανς μεϊά Ηἷσᾷ 
Ρίδος δὲ {8 οουτί ψἰϊπουΐ Κηονίηρ (ἢς βυςοεββίοη οἱ (με Ῥεσβ. Κίηρα. 
ΤΙ Βὶβ θεπείδςοϊογ μδὰ θεεὴ ργεοθάθα βῃογιν Ὀείογε Ὁν ἃ Κίῃρ οἱ ἰδς 
58 Π|6Ὲ Ὥδῆης, ῃἢς ψου]ά ἰπ 411 ρυοθδθῖ ν μαναὰ ἰαΐκοη ραΐῃβ ἴο βρεοὶέν 
τὰς Ἰαῖεγ Ατί., 8ἃ8 105. ἄοεβ, τοῦ ἄλλου Αρταξέργου (4. Ἐὰ. Νῖίεθε, 

ἀϊ,.0 1. αυοίοὰ Ὀγ 54.μδι.,17). 

ΤὨΐβΒ ἀδίς 888 γεςεϊνθα βίσοηρς Ἴοοηβιτηδίίοη ἔγοπι ἴῃς ΕἸδρῃ. ρᾶρ. 
7εβοβδῆδῃ νψὰβ8 σῇ ρζ. δ 7εγιι8. ἴῃ 407 Β.5σ. Α58 μὲ ψ88 ἴδε ρτδηά- 

80η οὗ ΕἸ 45}10, ἃ οοπίειηροσγασν οὗ Νεῆ. (νυ. 5.), Νεῖῆ. τηυδὲ μᾶνὲ 

Ρτγοοθάθαὰ {μῖ5 ἔπιε. ΤῊΪ5 ἀγριπιθηΐ 888 Ὀθεη εἰδρογαιθα ὉνῪ ϑϑἊιδυ 

6 4). Αποίδεγ ῃοίΐςε ἔγτοτι {πε 88π|6 ἰεϊτεσ βυρρογίβ ἐβε ςοποϊυβίοη. 

54} .᾽8 50ὴ8 ἍΕΓῈ Ὀγοσιϊποηξ πηθη ἰπ 88πὶ. δὲ ἰῃς ἀδίς ρίνδη δδονς, 

407 Β.0. ΑΒ (δὲ5 ῥεΐβοῃ ἴ5 ἰἀδα θοὰ ἢ ΝΕΒ.᾿8 ρεγϑίβίεης Ὁ 
ἴοε, 584πη0., ἰζ 51}}} Πἰνίῃρ, εὐθέος Ῥεδδη ἃ αἰγὶ ν οἷά πλδῃ, 80 ἐμδὶ 

διὶβ ῥγίπιε οἱ 11 του]ά ἐχαςῖν «οἶα σὴ δς ἀδίς οἱ Νεῖ. Ασηοϊά 
188 δά ἀδὰ ςοπβγτηδίίοη οὗ ἰμἰ5 ἀδίε ἔγομῃ {8 ργέϑεηςς οἱ ἃ Ηδηδηϊ)δῃ, 

85 8ἃ δἰχὰ Ῥεῖβ. οἢῖςοΐδὶ ἱἰπ Εσυρὶ, δηὰ ψῆο 88 ργοῦδθὶν ἰἢς 8816 85 
Ηδηδηΐ, ἴδε ὑτοῖμοσ οἱ Νϑὰ. (ἸΒῖ,. 19ο12,5). 

Τακίηρ 811 ἐπε ενίάδηςς ἔπεσε 18 πὸ ἰοῆσοσ σοοῖὰ ἴοσ ἴδε 5] ἰσῃίεβι ἀουδὲ 
τδδὲ {Βὲ ρτοϊδοῖϊογ οἱ Νεῇ. τβ Ατί. Γοηρίπιδηυβ. [ἢ ΐ5 ἰδῖεσ σψοσκ 
ὍὝοΥτΕεν τον δαπιῖῖβ ἴῃς χοῦ Ὀ ν οὗ 1818 ἀδῖε, ὈυΣ ΒςῈ π|}} ζὸ πὸ 
ἔυσῖδος (Ε5.1ω. τ". 212). 

ὃ ΣΙ. ΤΗΣ ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΒ ΡΕΈΆΒΙΑΝ ΡΕΕΒΙΟΏ. 

Ουϊϑάε οὗ βοπὶα ρσγορμείίς ραββᾶρεβ δηὰ 58] π|8, Ὡς ἢ οδῃ- 
ποῖ αἰχαγβ ὃς ροβ νεῖν ἀδιθά, οὐγ ὈΟΟΚΒ σοηίαίῃ 41} {με ἱπῆοτγ- 
ταδίίϊοη τὰ μάνα δρουΐ ἴῃς μιἰβίοτγίςαὶ Ἔνεηΐβ οὗ (ῃς ἱπιροτίδῃξ 
Ῥεγβίδῃ ρεποά, 538-332 Β.0., δῃὰ 50 5} 1 ἈΠ πλοῦα μὴ {Ὸ 
ςοῃΐυγο5. 1 ὄνοσν ψοζὰ οἵ ΕΖι.-Νε. σψεε δυϊβεηίίς, οὐῦ 
Κηον]εάσε πνουϊὰ θ6 πιεᾶζτο, ἴοσ ψὰ Βαανα ργδοίοδ!]ν ποίμΐησ 
ΠῚ] τα σοδοὶ [86 τοίσῃ οὗ Πδτι5 1, ς2:-48ς, δηὰ Ὀυΐ ἃ Ὀτίεῖ 

ποῖβ, ψὩῖ ἢ γίε! 5. 111116 ἱπέοιτηδίίοη, ἔγοτῃ με τεῖρτι οἵ (δ6Ὲ 
ἴδτηοιιβ Χεγχεϑ, 485-464. Ετοῦὶ (μ6 σομηρ εοη οὗ [ῃ6 ἴξταρ]6, 

δρουΐ σις Β.6., ὑπῈ}} {μ8 δἀνεηΐ οὗ ΝΕΒεπιίδῃ, 444 Β.0., ἔΒετγε ἷ8 
ἃ Ἰοηξς Ρεποά, πραῦὶν τἈγθθ- αὐτί οὗ ἃ σεηίυγν, δρουΐ {δὲ 
Βιίβίογυ οὗ ψ ῖο ἢ τὰ μαναὰ Ρυὶ 5σῃι Κηον]εάρα. 

Α οδαγαςοίεσγίβεϊς οὗ ουὺῦγ Ῥοοκβ ἰβ [μὲ {πὸ ν εἶνε υ ἱπίοστηδίίοη ἀρουῖΐ 
8 ΝΕΙΥ ἴεν βρεοϊῆς ἐνεηῖβ, εδοὶ οἱ ψ ϊςἢ οοσαρίε5 θυΐ ἃ ποτὶ ἐΐπις, διὰ 

1τῆδη ἃ στοδὶ ζὰρ ἰ8 ἰεΐϊ. Τυ5 ΕΖτι. 3-6 (εχο. 445) οοῃϊδίηβ (μ6 5[οσν 

οἵ 18 τε υϊάϊης οἵ {με ἴεταρὶςε, Νά. :-ό [ῃς βίογσυν οὗ ἰμὸ δυϊάΐης οὗ [μ6 
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νᾺ 115, ΕΖτ. 7-1ὸ (ῃς ἀἰβϑοϊυϊίοη οἱ πιῖχοα τηαγτίασεβ. Αηά ἰδετε '8 πὸ 
διἰϊεπιρί ἴο 16}} παῖ μαρρεηδὰ ἰῃ δε ἰηΐοεγνα!β. 

δίηοε Κοϑβί. 5 ἀσταϊρῃσηεηΐῖ, βοννενεσ, ἔβεγε 885 θδθὴ ἃ ἰεπάξηου ἴο 
ἀϊδεσεαϊς 8 ἰαγρε ραγί οἵ {μῈ βϑοδῃΐν πρδίογία! οοπίδίηθα ἰπ ουγ ὈΟΟΚΘβ, 
80 ἰδδὲ ἔογ ϑοῦηε βοῃοΐδσβ (8 Ῥεσβ. ρεγίοα ἰβ ἐββεη αν ἃ Ὀίδηῖ. ΤΆοβα 
Νδο Βοϊὰ {5 ροβί[ἰοῃ γτεστεὶ δε βίδίε οἱ αὔαῖτβ.1 Ὑδυβ ΤΌΤΕ 58 γ8 
δηεῖγ: “(Ἴὲ ατὲ ἰῃ (ῃς ἀϊγεβί πϑεὰ οἱ ἱπέοστμδιϊοη 85 ἴο (ῃς ᾿ἰἰβίογυ οἵ 
τδε 7ετνϑ ἰῃ (Βς Ῥεῖβ. ρετοά, δη!ὰ ὄνεσν 8.τὰρ οὗ τηδίοσίαἱ {ῃδὲ ὑγογηΐϑεβ 
ΒΕΙΡ οὐφῖ ἴο δε ἰγεδβυγοὰ δῃὰ ρυΐ ἴο υϑεὲ. Βυξ πο Θὀχίγοσα ἵν οἱ ποοά 
οδῃ ουϊνγεῖσῃ ἴῃς ΟὈΙ χαϊΐοη ἴο ἔο ον ἴῃς ονίάοηςς᾽ (Ε5..)ὺ. ΜῈ 

1015 δἰδίεσησηΐ ὄἼνογν οἠα ΜΠ ΠΘΑΓΕΪν ἀρτοθ. [1 ἰ5 ἔασ Ὀείϊες ἰο δδνε 

πὸ Κηπον]εάςε οὗ δε ρεγίοα (μὴ ἔδ᾽ϑε κπονίεάρε. 1ὲ 'β Ὠθοθββασν ἴο 
Ὀὲ ου οποἶῖβ συδγὰ ᾿ἰεβϑὶ (ῃς τῖβῃ βῃου!ὰ δ6 ἔδίμογ ἰο {δε ἐμβουσῖ. Βυΐ 

ἴξ [5 ξαυδ!ν πϑοεββαγν ἴο μὲ οηβρηε᾽β συδτὰ ἴῃ δποίμεγ ἀϊγεοιίοη, δηά 
δἴϊτεσ γεᾶσγβ οἱ βευάνίπρ {μεβε θαρίκβ, 1 8πὶ οοηνίποοά ἐΒδὶ ϑοπια βευἀεηῖβ 
Βανε υϑοὰ ἰῃβυβηοϊεηπε οδυϊίοη. ϑοπηθ ρογίίοῃβ οὗ {μεβε ὈΟΟΚΒ ταυβὲ 
Ἀὲ τεὐεοιδα 88 μἰβϑίοσίςδὶ ϑουγοθβ, θαὰξ ἱπ [88 ῥγοοεββ οἱ τεὐεοίοη ἰδ 18 
ΕΑΞΥ ἴἰο ἰδγον ΑΥΑΥ ἴῃς κοοὰ σὶῖὰ τἰῃς δά. Ι δπὶ οοηνίποοα {μδὲ 
βοζης οὗ (πε ρονεσίν οἵ ἰηϊογτηδίίοη πὰ ΐς ἢ ΤΟΥΤΕΥ ἰδτλεηῖβ 8 ἀυς ἴο 8ἢ 
ἱπαϊβοσίμϊηδίς οτ ἰοΐβι) ἰπ πο ἢ δυϊξμοητὶς βουγοθβ μανα βοῆς Ὁγ ἴδ6 
Βοαγὰ. 
Το τηεϊδοά [8 ἃ νῦν βίπιρία οὔθ. Α ραββαϑε 5805 οεγίδίη ποίββϑ οὗ 

1δε ΟὨν.; 1 ἰ5 ἱπυπηθάϊαἴεὶν δϑοσ θοὰ ἴο Εἰπὶ 88 ἃ ἡ ΒΟΪς; ἰ{ ἰβ ἃ ἰυπάἀαπηοη- 
18] ργϊπεῖρ!ς ταὶ 18ε ΟὮσ. ἤδνοσ πτοῖς ἰβίογυ οοστεςεῖν, δας 8 σε} ν 
8 πονεῖϊϑι, δηα 411 Ηἷ5 ποσΐκ 18 ογί 1688. Α5 Ν᾿, ργυημδὰ ἰο ἴδε ἰδβϑὲ 

ἄερτεε, ͵8 411 [ηδὲ ἐβοδρϑὰ μῖ8 βαηὰ, θαστίῃηρ βοσις ἰδίς δῃὰ γοπιδῃςὶς 
Ασβϑηι. ἀοουπιεηΐβ, ργεῖν πραεῖν 4]} οὗ ουσγ βοιισοεβ ἃζὲ οδϑῖ δϑἰάε. ΤῈἊ 
ολϑ86 ἀοε8 ποῖ 966 πὶ ἴο τγ6 80 ἀεβροσαῖβ ΌὈΡ δῺΥ πιέδῃ8. Μυς οἵ {δε 
τηδῖοσίδὶ ἐγοαυθηεὶν ἰΔρο]οὰ ΟὨγ. νγᾶ8 ποὶ δἷβ8 οοτηροβίτίοη, δηὰ Ἔνεῃ 
πβεη ἰΐ ἰβ ἔδογα ἰβ ΠῸ σεᾶϑοη ἰο αἰβίγυβε ἰξ ου ἐμδὲ στουπὰ δἴοῃε. ὍΤΒῈ 
Ὁις. οου]ά, ἱπάεεά, πηαῖκο 534 μανος οἵ μἰϑίογν, τ δ ἃ ἑανουσίί6 (ΠΘΟΓΥ 

τ ἴο ὈῈ Ξυρροτίοί, 48 ἐμαὶ 411 (ἢ δταρ!ς τἰτυ δ] ζο68 θδς.κ ἰο Πανίά; 
δυῖ ἰπ (με Ῥεῖβ. ρεγίοά ἴμογα ἰβ σῦς ἴῃ τερασγὰ ἰο πίοι Βα δὰ ἢο 
Ἰοοσν ἴδδι πουϊά οοπέτοὶ Ηἷ5 τυτί τς οἱ Ὠἰβίογυ. 
Το ΟἸὨ τ. 5 ἴβϑοσυ οὗ [πὲ Ὠἰβίογυ οἵ ἴδ ρεγίοα πᾶν Ὀε 5ἰδιθαὰ Ὀγὶεν 

1805. Ης ρμυΐβ 411} [86 Ἔνεπίβ ἀεβογίδεὰ ἴῃ ἘΖΓ. 1-45 ἴπ [ῃς τεΐίζῃ οἵ 
Ον. Τῆε βἰαϊοσηεπὶ ἴῃ 45 ἔδαι [86 Ὀυϊ]ογβ τπτεγα ἐγιβίγαϊοα “΄ 81} [Βς ἀδγ8 
οἵ Ον., Κίῃρ οὗ Ρεγβίβ, Ἄνεὰ ἀπε] [μ6 τεῖσῃ οἱ Ῥαγ., Κίπρ οἱ Ῥεγεῖδ," 
Ῥίονεβ ἴ8δὶ οοποϊυβίνεϊν. ὙΤῆδὶ με βυρροβοὰ Ατί. ἴο δᾶνε τείζηδα Ῥ6- 
ἔσεεη Ογ. δηὰ Ὁ δγ. 18 (6 οὔἱἹγν ροβϑβίδὶς ςοῃϑβέγυςοπ ἴο Ὀς ῥαοεά οἢ 
ἴδε ροπίξίοῃ οὗ ἴδε Ατί. Ἰεϊζετβ ἰῃ 4"-", ὙΒε (Ὦγ. ἱβεη Βεϊά ἐμαὶ Ογ. 

Διονσοὰ (ἢ ς εν ἴο 5Ὸ ἔτουῃ Βα. δηά 1μδὲ {86 ἰαῦζε σοιῦρϑην ἀεϑογ θεὰ 
ἴῃ 2᾽.-5. φοἴυ!}ν σεϊυτιοὰ ἴο Τυάδῃ 858 ἃ γεϑυὶϊὶ. Ης μεϊὰ (πμᾶὶ {μὲν 
δυῖΐε (Πς αἰΐασ δηὰ βἰασγίοα ἴο δυϊὰ {πὰ τεταρῖς, θυΐ ἐμεῖς εβογτί8 σεσα 
«δεοχοὰ ὈῪ ἴδε ορροΒί(ΐίοῃ οὗ (86 πε ῃθουγίηρ ἐοτείζτιοσβ, δῃα βηΠῪ 
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βῖορροά ὃν ἰῃς ἄξετος οἱ Ατὶί. Τῆς δυϊ]άϊης ντὰ8 τεβυσηθὰ ὑπάοῦ ἴδῈ 
υγρίηρ οἵ (ῃς ῥγορβεῖβ Ηξς. δῃὰ Ζς. ἱπ (μς )ὰ γεὰγς οἱ Ὠδσ., δηὰ Ὀγ 
τι ῖ5 Κἰῃρ᾿β ἄρργοναὶ οαγγί θὰ οῃ ἴο οοπιρϊδἰΐοη ἰῃ ἐμαὶ Κίηρ᾽β 61} γϑᾶγ. 
Νον [86 δϑονε 18 οἴΐζεῃ δοςερίεαὰ δ8 {πε δεΐυδὶ οουσγβε οἱ δνθηΐβ, 

88 186} ἃζὸ ἀεϑοσί δα ἰἴπ ΕΖγ. :- 6. ΑΒ ἃ τηδίϊεσ οἱ ίαςϊ, ἔμ βοιιγοθβ δὲ 

ποῖ οοηϑίβίθηϊ 1 ΔΩῪ ϑυς ἢ ἰδοῦν. ΤΣ (Ἀγ. ἀϊά, ἱπάδοά, τον 
μἷ8 βουγοθβθ, δαΐ ΒῈ νγὰβ8 δὴ ἱπαϊεγεμὶ βαϊΐοσ, δηὰ αἱ ποὶ οἰϊπιϊπδές 811} 

ἴδε ἔγβδοεβ οἵ ἃ νδϑίὶν ἀϊβεγεπί βίοσυ. Ηἰ8 ἔβθοσν σψουἹὰ γεχυῖγε 186 
οὔος σά εἰν δοςερίεα ἰἀεπεϊβοδίίοη οὗ 5868. ψ! ἢ Ζεγ., δὴ ἰἀ δῆς δοδίίοη. 
Βδυν ςοπίτγδαϊοϊεὰ ἰῃ ἴῃς Αγατι. ἀοσυμηεηξ, σΒογα Ζεγ. δυ (δ ἐοταρ 8 

οἵ ψϑῖςἢ 5865. Βδὰ ἰαἰὰ ἰδς ἰουπάδίϊοηβ ἰοὴρς Ὀείοτε (5.5). Μοχγϑονογ, 

ἰξ 5 Ζει., ποῖ 5868., σγχῇο σοῦλ65 ὉΡ ἔγοτι σδρίϊν!ν (23), ἀπά ἰξ ἰβ ἢς ψ8ο 

ταδάς ἔπε δδογίνο διἰίεηρὶ ἴο σευ [μ6 ἴεῖαρὶε (31.-.), δηὰ ἴξ τὰ Βς 

Πο86 σοῦ νγὰ5 ἰηοτέεγε τ δ (μς ἰογείσηοτβ (4:-). Μογεονεοσ, 

ἴδε ραββᾶρο ἴῃ 417-33 Π858 ποιπίησ ἰο ἀο σπίτι (ἢε ὈυΠ]άϊηρ οὗ {με ἰδαιρῖε. 

Ακξαίΐπ, (ες ΟΒγ. πιδκεβ Εζγα Ἴοπια ἴο 7}εγυβ. ἴῃ (6 71} γεᾶσ οἵ {86 
β8ῖη6 Ασί. ἴῃ {με 2οίἢ γεᾶγ οἵ ψβοβα γεῖΐχζηι Νεῖ. ἀρρεαγοά ἰη [υἀΔἢ, δπά 
{8ς Ἰαξξεσ οδπῖα ἢ ἱ]ς (ἢς ἔοστηεσ ψᾶ8 ἴῃ (Πς τιϊάϑὲ οἱ Ηἷβ ἰαδουγβ. Ηδγε 
δραΐη {δε ϑουτοαβ υϑεὰ Ὁν ἴδε (Ὠγ. ἀο ποὲ θδὰσ ουΐ Ηἷ5 ἱβθοσγυ, 88 βδονσῃ 
ἴῃ ᾧ το. 

Ιι ἰ8 ροβϑβϑίδ]ε ἴο γτεοοπβίγυςς ἴῃς πἰβίογν οἡ ἴῃς δ8515 οἵ ἴμε ϑουγοεβ 
υδϑοὰ Ὀγ (δες ΟὮγ., ἴοσ, 85 ἱπαϊοδίθα δὔονε, 411 (ῃ6 ἔγϑοθβ οἵ ἔπε ἔσυς 

οουγϑθα οὗ ἐνεηΐβ ψασα ποί Οὔ] εγαϊθὰ Όν 818 ϑοπχδίπΊ68 Ἔχίθηβῖνα γὸ- 

νἰϑίοῃη. [τ ραγίβ 1ι}8 σοσῖκ μ48 θεεη ἄοπα ὃῪ οἰμεῖβ, ἐμβουζῇ ἴῃ ϑοῖηα 
τεβρεοῖβ ἱποοιαρίεἰεῖν. Βυΐ ἴδετε ἀοεβ ποὶ εχῖβὲ ἴο τῶν Κηονίεάσε 
ΔῺΥ 588 |5Ξἰδςίογυ τεοοηϑίγαυοιίου οἱ ἴδ6 ρεγοὰ σονοτεὰ ΌῪ ΕΖ. :-ό, δπὰ 
1.5 ἰβ (ῃε Ρατί ἴῃ τὶς τὰν τοϑ 8 βμον [6 ατεδίεβι ἀΐϊνεγζεπος ἔσζοσα 
18 σοποϊυβίοηϑ οἵ οἴδεῖ βίυἀθηΐβ. 

Τα ἰβίογυ δὴ θεϑί Ὀ6 σοπβίἀθγθά ὑπᾶθγ ἔουγ ρετίοάϑ, ἱπάϊ- 
οδἰοὰ Ὀγ (6 τεῖρῃβ οἵ (με Ῥεγβίδη Κίηρβ. 

(1 Τῆε Κεῖρπ οΓἩ Ογγμδ-ττς οςς2ο Β.Ο. 

ΎΒοΓα 8 ἃ σά ἀεραγίυτγα δἱ [ῃ6 ουΐϑεϊ ἔγοπι ουγτγαπΐ ορ᾿ηΐοῃ 
πῃ 186 ᾿ἰμ αἰϊοηβ βεῖ ἴοσ [86 τηδίοσαὶ Ὀεασίηρ οἡ 115 τεΐζῃ (οῦ 
ξυτίμοσ ἀεπηοηβίγαίίοῃ, νυ. ἑ. οῃ [86 τεῖρῃ οὗ Παγυ5). Α5 ἃ τηδί- 
ΕΓ οὗ ἰδςοΐ, 411 (μαὶ οὐγ ὈΟΟΪΒ5 16}} υ8 ἀρουξ (18 ρεγίοά ἰ5. ςοῃ- 
ταϊηρὰ ἰῃ ἘΖτγ. 1. ϑίΠρρβα οἵ {πε ΟΒγοηίο! γ᾿ 5 ει θ6 9 τη θη 8, 
νν. δ: 8: 5116 ΜΈΪΟΝ τεα]ν ἔυγηΐθῃ πὸ Ὠἰϑίοτγίοδὶ ἱπίοτγτηδίίοη, 

ΜῈ ἸΕΆΓΏ ἔγοταῃ νν. 1.“ 1“. πὸ (μὲ ἴῃ (86 1τϑὶ γεᾶγ οὗ Ουτγυϑ᾽8 
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τυὰὴῖς ἰπ Βαρυϊοηία πα ἰβδυθὰ ἃ ἀδογεθῦ δυϊμογίβίησ (6 7 58 
ΕΧΙε5. ἴο τεΐυσγη ἴο 7εγυβαίθπὶ δηά τεῦυ]ὰ {μεσ ἰεπιρ]6. Ης 
τεβίογε (Πε6 βδογεά νεβ86ε]5. ψ βίο ΝΕὈυσΒδάγεζζασ μαά ἰδκθη.. 
ἔτοτιὶ ἴδε ἰθπιρ]6, γίνίηρ ἴπὲπὶ ἴο ΘΒεβηθαζζαγ, {μὲ ὑγίπος οὗ 
7υάδῃ, Ὀν ψΒοπι, ἴῃ σοπρδην ΜΙ] ἃ σάτανδη οἱ γεϊυσηΐηρ οχ- 
|ιε5, ἴμεν ψεγα οδττὶ θα ἴο Γ6γυβδί θη. 

Ιμ 1.15 βοςϊΐοῃ νὰ οοπιθ ἴο (δε οτὰχ οὗ ἴδῃς ἰβέοσί δὶ ργοῦϊθπι. Οηα 
οἵ ἴδε πιοβὶ βίδυι!ηρ οἱ ἴδς τεβυ 15 οἱ Κοβί. 5 οὐ εἰοῖβηλ νγὰβ 15 δϑϑοσίίοῃ 

1δδῖ {μεγὲ νγᾶβ πὸ γεΐυγῃ οἵ {με 1ενγ8 ἔτοπι ἴῃς ΒΔὉ. ἐχῖ]α ἀπὶ}} [δε εἶπλα 
οἱ Εζτᾷβ. ὙΤΒδ οἿΪν διχυϊηδηῖβ ΠδΟΌββΑΥν ἴοὸ σοηβίοσ Πόσα δὰ {{7Ὸ, 
ῖδε ἕδος ἔμδὲ (με τοτηρ]ς τγὰ8 θγβϑὲ θασζιη ὑπάος Πδγ., δηὰ τἢς 5:]Ἔβῆςς οὗ 
Ἡς. αδμὰ Ζς. (Ἡγ έοἄ." 5.), Κοβί. τιακοβ ἃ ἐυπαδηγθηΐϊαὶ πηϊβέδικε ἔγοπι 
διῖ5 πιϊβηϊεγρτεϊδιίοη οἱ Εζγ. 3. Ης Ὀεχίῃβ8 ψῖῖ ενίάεηος ἔτοπι [86 
Ῥιορδεῖβ 7υβὲ παιηδὰ {παὶ ἴῃς ἰδρῖς νὰ8 Ὀαζυη ἴῃ (πὰ {ἰπη6 οἱ Ἀᾶτ. 

Α58 ΕΖ. 35} 15 Βεϊα ἴο δϑϑεγί {δὶ (με Ὀυϊ]άϊπρ νγαβ βίδσίθϑα ὑπάδσ Ον., 
τ 5 Ῥαββαᾶζε 5. πη ϊβίοσγίςαὶ. ὙΠεπ Βα ῥσοςθθάβ ἴο ἀπιο 5} Εἶτ. 3:-", 
Διὰ ς. 1 ζὈε8 ἄονῃ ἴῃ {Π6 τυΐῆ. ΝΟΥ͂ γγὰὲ 8841] τεϊυγῃ ἴο {μῖ8 ροϊμὲ 
Ἰαῖεσ, θΒυϊ Βεγὸ ἰξ βυβῆοθβ ἰο γτορϑοδί {π6 ἼἿομοϊυβίοη ἀδπιοηβιγαϊοὰ ἰδῖοσ, 
ἴδδί ΕΖ. 3 ἀθββϑογῖθεβ ἜἼνεηΐβ ἴῃ [ἢ γεΐψη οἱ Πᾶγ., ποΐ οὗ Ον. 
ΤΒεη Κοβί. δγζυθβ {πδΐ ἱ{ πιοσε [μδῃ 4ο,οοο δχῖϊεβ δδα τγεϊυσηθα ἴῃ 

τς εἶπα οἵ Ογ., 88 βἰδιοά ἰῃ ἘΖζσ. 2, Ηξ. δπηὰ Ζε. τη υβέ δανςε οοπίδίποα 
ΒΟΠΊ6 γείεγεηςς ἴο ἐιἰβ βέυρεπάοιβ τηονετηεηΐ, ψ μος γὰ8 Ὀαΐ ἃ ἴεν 
γεδῖβ Ὀείογε {μεῖς εἴης. [Ι͂ἢ 18ὲ ἄγβί ρίδος, ΕΖζγ. 2 ἀοεβ ποῖ ρτγοίεββ 

ἴο ξῖνε ἃ [13 οἵ ἔῃοϑα ψῇο τοϊυγηθὰ τ τ 5868. ἰῃ {86 τεῖρτι οὗ Ογ., Βα 
οἵ ἴδοβϑε ψῆο οδπῖθ ὑρ πὶ Ζεγ. δῃὰ οἰ βεῖβ ἰη ἴδε {ἰπ|Ὲ οἵ θασ. [1 5 
ΟὨΪγν ἴῃ Νε. γ᾽ 1πδὲ (Πἷ8 τεοογά 15 ἀεϑίσηδίοα 85 ἃ [13ὲ οἵ {μβοβε “το οδηδ 
ὩΡ δἱ ἄγϑβε,᾽" ργεβυσηδθὶν σῖτἢ 5868., δηα τΒοτγείοσε (88 ργείδίογυ ποῖς 
οουῃίγδαϊςῖβ ἴδε βιδιεσηςηῖϑ ἰη (ῃς 13ὲ [1361|{. Κορί. βθειβ πενεσ ἴο ἢανα 
ποιεα ἐδε ενϊάεηςε οὗ Εϑά., ἴῃ το ἰοχί ἴξ 18 βυ θη Ι ἘΠΕ Ρ]δίη ἰΒαὲ 
ἘΖε. 2 8 δὴ ἱηϊεγροϊδείοη, δηὰ τεϑ}ν Βεϊοηρϑ ἴο ἃ ἰαίς ρεγοά, δηὰ ψῆθγα 
τδε ἀαίε οὗ Πᾶς. ἰ8 ἄχοὰ ὃν {δὲ ρίδος ἴῃ Ὡς ἢ (ἢς ᾿15ὲ 8 ἱπίεγροϊαιθά. 
Ἅῆε ᾶνε δϑϑοϊυἱοὶν πὸ Εἷπί ἜἼνβῆ 88 ἴο {86 ὨιμΩθΕΓ ΒΟ οδπι6 ὉΡ ἔγοτι 
ΒΔΡ. τ ῖιἢ εἰἴμες 5868. οσ Ζεσ. ΤΈς σψβοῖς πυσῖθεῦ οὗ θοΪἢ ςοτηρδηΐεβ 
ΤΑΔΥῪ Βᾶνε οομιρτγίϑοα ὰϊ ἃ ίετν Βυπάτγεα ρογβοῦβ. 

Τὴ νίονν οἱ {μεβε οοῃϑιἀδγαϊίοηβ, ἴῃς 3ἰίίεπος οἱ ἐς ἔπο ργορβεῖβ οἱ 
(δε ρεγίοά ἴ8 υπἱπιροσίδηι. 1| ἃ ἔενν Βυηάτοα ρεορὶς μδα οοτης ἔγοπι 
εαῖϊε, ἐμεῖγ ῥγεϑεῆος πουὰ ποὲ δε 186 πιδίίεγ οὗ βυρτγεπια πηοπιεηΐ. 
ὙΒ6 ῥγορδοῖβ πεσε οοποεγηθὰ σὴ {πε ἰδϑὶς οὗἨ ἀγουβίηρ 186 Ρδορὶβ ἴο 
τεβίοσε {με ἱεσαρῖθ, ἢοὲ ψ τ ἴῃς Ὀἰγίρίαςε οὗ {δεῖν δυάΐεποεβ. ὙΒογα 

9 γε πιδν ποίς ἔδε νηῖϑε δου οἱ Κυς., δΔηά τεδ] 56 τ8δὲ Ἄνε ἴῃς τεὐεςτίοι οὗ δε δυϊδεω- 
ὕεῖεν οἱ εἰἴμες ἔοττῃ οἵ Ογ.᾽5 ἄδετες (Εσγ. 1:5 ὁ ὅν) ὧοεβ8 Ὡοὶ ὕζονς ἰδδὲ ἔβεσε ὰ8 Ὧο γεϊυσῃ 

οἱ τε 7επ δἱ 19 ἰἰης (4 λ.5.). 
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͵β ἃ ἐσδαϊείοη σοΐῃς θδοκ ἰο Πογοίμευβ, Ερίρμδηΐυβ, δῃά οἴδβοῖβ [δὲ 
Ηξ. πὰβ Ὀοσῃ ἰῃ Βαῦ. (Ηξ. ἰὰ (0.5: ΜίΈομεΙ] δβϑυμπιθβ (μαι ΖΕ. 
οδῖῖς ἔτουῃ ΒΔὉ., 11} ἷβ ἔδί μεσ 10 (ορ. οὐΨ.8, ἀπά 566 ποῖς οὔ Νὲε. 

115). 1 ἴδεβα ργορδμεῖβ ψεγε {Βοηβεῖνεβ γεϊυσηθα οχὶθβ, ἰΐ 5 πδίυγαϊ 
1(δδῖ ἔμεν βμουϊὰ ποῖ τείεσ ἴο {δὲ τεΐυσγῃ οἵ οἴβειβ. Τῆς ἰδος ἰβ (δαὶ 
18656 ργορδείβ γε! ν [Εἰ] ἃ ϑουλενμδὶ αἰ ογεης βίοσν ἔσοσα ἐπί εχίγδοίοα 
ὃν Κοβι. 

ὙΒδὶ βἴοσν 5 ἰουπμὰ ἴδε πιοπιεπὶ ττῊ βθδοῖ ἔοσς ἴῃ οοσδβίοη οἵ ἐμ686 
Ρτορβεῖίς υἱξίεσαμοαβ. ἽΝΏΥ τνὰ8 ἰΐ (ῃδΐ 7υ5ὲ ἴῃ [18 )ὰ γεᾶγ οἵ Ὠδσ. 

ἴδμεβα ριορδεῖβ ψεγε ἰθὰ ἴἰο δρρεδὶ ἴο δε ρεϑορὶς ἰο δυ1]ά δ6 Βουθϑ8 
οἵ Υδανεμ} ΤῊ ἰεπιρὶε δά αἰγεδάν βεθη ἴῃ συΐῃ8 ἔοσ ῃθαῦῖν βενθηῖ 
γεδσβ. Οη Κοβὶ. 8 ἰβεοσῪ (6 σψοσκ οἵ γεδυ]άϊηρ ταῖσμε 7υ5ὲ 85 πεῖ] 
Βᾶνε βίασίοα εαυεγσ. ὙΒόγα τηυβὲ ἢδνα Ὀδδη ϑοια τηονετηδηξ δἱ [8 
Ῥδσίςυϊαγ ρεσίοὰ πϑῖς ἢ τδάς (με Ρτορβδεῖβ ἔεεὶ [μδὲ [86 τηογηθπὲ ἔος 
δοϊίοῃ μδὰ ςογῃβ. 
ΤΒε ῥγορβεςοῖεβ σὲ [0}} οὗ δε ἰάδα οἵ ἃ πεν εσαβ. Ὑδηνθ βαγ8: “1 

δῖα τεϊυγησὰ ἴο [εγυ8. τ} πιογοῖεβ᾽" (Ζς. 1). Α ὄτενῖνδὶ οἵ ρσοβρεσῖν 
͵β ἴο πιατκ ἰδ πεν ετζαὰ. Τα δάνεηϊ οἵ Ζετ. 85 ἴῃ χονεσγῃοσ οὗ ᾿υάδἢ 
Ὀεβὶ ἐχρὶδῖπβ ἴῃς ποὺ οοηαϊ ἰοηβ τίς Ἰεὰ (6 Ργορμοῖβ ἴο ρεγοεῖνα 
ἴδε Οοά-είνεη ορρογίυμίν. ΤῊΪΒ ῥεύϑου θυ }κβ ἴάσρε ἱπ δε υἱξετ- 
868 οἱ θΟΙΒ ῥγορβεῖβ. Ης νψὰ8 ἃ σδρδδὶἊς σὔδῃ, δες μ8δά δυξβογίιν ἴὸ 
δεῖ, δηῃὰ Βα νγὰ8 αυἷςκ ἴο τεβροπά ἔο {με ἰπβρίγαιίοη οἵ {86 τγεῃ οἱ σοά. 
Ίουϊ ἃ τεΐυσι ἔγομι εχίϊε ἰξ ἰβ δβαγά ἰο δπα δὴν ἱπῖρυϊθα ἴο βίδσι {818 
ταονοτηθηΐ. 
Ὑουΐ ῥγαϑυρροβίης ἴῃς σοΐυσα οὗ πιοβὲ οὗ ἴβοβθε ψῆο τεβϊ θά ἴῃ 

7εγα5., ἰὲ 18 ἀἰβίουε ἴο ἐχρί αἷπ (ἢ ρεα οὗ [μ6 ρεορὶς {μδὲ ἴδε ἐΐπηε Βδὰ 
ποΐ γεῖ οοπῖς ἔοσ Ὑ δῆ γε 5 Βουβε ἴο δε δυ (Ης. 1. Οἡ νδδὲ στουμά 
ββου!ὰ ρεορὶς βᾶῪ ἐμαὶ ψῆο Βαὰ ᾿ἰνοὰ υπάϊδευτθεά ἴῃ Τυ ΔῈ 411 ἐμεῖς 
Ἰίνεβὴ 1 [δὲ ᾿Ἰεδάϊηρ ἄρυτεβ μδὰ τεϊυτπιοα τεσεμεῖν ἔγοπὶ Βαῦ., ἐμεῖγ 

οδ)]οςξίοπ οουἱὰ θὲ το] βυβίαἰ ποά, Ἐνεη Ὠανὶά ἀϊά ποῖ ἔξεϊ {δε ἱποοῦ- 
δτυΐϊιν οἱ Ὑδλνε 5 ἀνε !πρ ἴῃ συγίαίηβ. ΠΕ} Πα Ηἰπιβοὶ ἢ μδὰ ετγεοϊθὰ 
8ῖ8 οσσῃ Βουβε. ὙΠΕ86 τηδῃ ἔτγοτι 8 ἰογεῖσῃῃ οουπίγυ οουἹά πδίυγα!ν 
ΡΙεδά ἴμδὲ {μεν πεεάςά εἶπε ἔοσ ἐδ εβι δ πτηθηὶ οἱ ἐμεῖγ οὐ δϑδῖγβ 
Βείοτε υπμάεγίακίηρς βυςὶ ἃ βίυρεπάουβ ἰΔ5Κ δ8 ἴῃς εγεοίίοα οὗ {86 
τειαρίε. 

Αροογαϊης ἰο τ (Β. 3:5 5. Βοΐ} 5868. δῃὰ Ζεζ. ψέσγε ἀεβοεηάδηΐβ οὗ 
7Τεοοηίδῃ οΥ ]εδοίδομίη, τῇο νγὰβ ἰδίεῃ ἰο ΒδΌ. 88 ργίϑοπεσ, 5868. 
(- ϑΒεμδζΖζυσ) δείηρ Ηἷβ ϑοῃ, δῃηὰ Ζεσγ. μἷ8 σταηάπορῃεῦν οἵ Ηἷ5 σταηά- 

βοῇ. Βοίῃ οὗ (Βεϑ86 τηδῃ βανε ΒδΌ. πᾶπιεβ δηά, ἰβεγείοσε, ὑοῈ ἢ σεγε ἴῃ 
8}1} ρσορδῖ εν Βοόση ἴῃ Β6Ό. ἢ 
Το τεΐυσῃ οἵ εχ!]ε5 ἰῃ (Βς εἴπῃς οὐ Ογ. ͵8 οεγίδίην ποῖ ἱπργοῦδϊε ἱπ 

ἴϊ8ε!, Βγυ δε Βεῖρ οἵ βοσηὲ οἵ ἴδε ρεορὶς οἵ ἰΒς ἰαπά, ἀϊβαδεςιοὰ Βδ., 
δΔηά ρμοβϑβίδὶν ἑογεῖζτι οοἰοηΐϑίβ, Ον. τηδὰς ββογί ποζὶῖς οἱ Ναδοιηΐάυβ 
δηά εβεςοίοα δὴ δαϑὺ οοπαμεϑὲ οἵ μἷβ εζηρίγε. ἘΠ5 οὐ γεϑὶπηβ ἤθη 
εχίεπάοά ἔγομι πογίβεγῃ [παᾶΐᾶ ἐο 88 Ὀογάεγ οὗ Ἐξυρί (ΚΑ47Τ...). Ογ. 
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νγἃ8 ἃ Ζοτγοαϑίγίδη, δπὰ με βεευιίηρς ἀδνοϊίοη ἴο Μασγάικ ἴῃ δ΄5 ἰπϑογὶρ- 

τίοῃ νγᾶβ οοηίγ δυϊοα ἔογ ρο] ἰςα] εδεςΐ (]αϑίτον, Κορ. Αγ. απὰ Βαὃ."). 

Τα ρο]ῖον Ὁ ψμὶςἢ με ργοροβεὰ ἴο γυὶε {με8Ὲ ναϑὲ πεὺν ἀογηϊηΐοῃβ 18 
εἰδαῦῖν ββονῃ ἴῃ Ηἷβ οὐνῃ ψογάβ. Οηἡ (ἢς ον] πάογ ἰπβογρεέοη Βς πτοῖθ: 
“Τῆς οἰτίεβ δοσοββ ἰῃς Τίχτίβ ψβοβε βἰΐεβ δά Ὀεεὴ εβι δ 1586 ἴσου 
ἴοστροσ {ἰπθβ, ἴῃς φοβ σθο ᾿νε τίη {Πεπὶ, 1 τεϊυγηθα ἰο ἐμεῖγ ρίδςεβ 
δῃά οδυβοά {μεπὶ ἴο ἀντεὶ] ἴῃ 4 ρεγρεΐυδὶ Βαδίδἰίοη. ΑἹ] οἵ τβεὶγ 
ἱπβδδιϊδηΐβ 1 οοἰϊοςϊοα δηὰ τεβίοσεα ἴο ἐμεῖγ ἀπε! !πρ ρίδοεβ, ἀπά ἰμς 
ξοάϑ οἱ ϑιυηιες δῃηὰ Ακκδὰ σβοῦλ Ναβδοπίάυ5, ἰο δε δηρεγ οὗ ἴῃς Ἰογά 

οἵ [86 κοά5, Βα Ὀτουρδῖ ἱπίο ΒΔΌὉ. δὲ πε σοπητηδπὰ οὗ Μαζγάυκ με στεδὶ 
Ἰοσά, ἴῃ ρεᾶςε ἰπ ἐμεῖγ ουσῃ βῃγίηεβ 1 πηϑάδ {πεπὶ ἀστεὶϊ, ἴῃ [πε μα ἰδιίοη. 

ἄεᾶσ ἴο ἐμεῖς μβοασί. Μὰαγν 8]1 ἰΒς σοὰβ σβοιι 1 Ὀγουφας ἱπίο {Βεῖγ οσνῃ 
αὐξε5 ἀν Ῥείοτα Βεὶ απὰ Νεῦο ργὰν ἴοσ ἃ ἰοὴς 116 ἔοσ τῆς, πᾶν {πεν 
βρεῖς ἃ βιδοίουβ πογάὰ ἴογ πιθ᾽᾿ (Ρυίποε᾽ 8 ἰγϑῃβιαἰίοη ἴῃ ἅ{επε Μεηε 
Τεξεὶ τρῥδαγεῖη, 1893). [π].59 ἔΒεγα ἰβ ἃ ρᾶϑϑαζε ΝΕ ϊοΒ Ργίποε τεπάθτβ: 
“1 οαυθϑοά {μεῖγ ἐγου 68. ἰο ςε88ς,᾽ δαξ σψβϊοῦ ϑάγος ἰγαπϑδίεϑ: “1 

ἀεϊνετοά ἐμεῖς ῥγίβοηςγβ᾽" (ΗΠ. (. Μ..0). Ἑορεῖβ τεπάεγβθ: κ1 οἰεαγοὰ 

ουὲ {δεῖν τυΐη5᾽ (μη. Ῥαγ), 
ὙΒῖβ ραϑϑαᾶσε ἰεαᾶνθβ Π0 γτεᾶϑοῃ ἴοσς ἀουδὲ {μδὲ (1) δὴν ἰογεΐσῃ ρεϑορὶς 

οοἰοηϊϑοα ἰῃ Βδῦ. οουἱά εαϑὶἷν Βανε σαϊηεὰ ρεττηϊββίοη ἴο γεΐυγῃ ἴο ἐδμεῖγ 
οστῃ ἰδ; (2) ἰδὲ δὴν βυςἢ ρθορὶα οουἱὰ Βανε οδίδϊηοα δυϊμογῖν ἰο 

τοῦυ]ὰ δὴν ϑβαηῃοίυατγίοβ ἀδβίσογοαὰ ὃν {86 ΒΆΡ.; δπά (3) ἐμαὶ δὴν 
βδογοὰ οδ)οοῖβ ῥ᾽ υμάεγοά ἔτοσι με οαρίυγοα ρδϑορίε, δηαὰ τεβίϊης ἃ 
ττορ ἷδ5 ἱπ ἴδε ἱεταρὶς δὲ Βαρ., σου Ἱὰ δανε θεδη ἔγθεϊν αίνεῃ ΌΔῸ Κ ὈΥῪ 
Ον. Ηδγησαυγαδὶ 5ἰ τ τὶν ογάετβ ἴπε τεΐυγῃ οἱ οεγίαίπ ΕἸἰδηλε ροά- 
ἄεβθ6ε8 ἴο ἴδε Ξ᾿γίπεβ ἔγοτα ψ ὶοἢ ἴμον Βαδὰ Ὀθθη ἴδκοη ((ἴδν, χέρα 

7γονι Βαδεῖ,.). ὙὍΗε ΕἸερμδηζίπε ἀοσιπιεπὶβ ργεβεηΐ τεγαδιῖδθ]ς ἐν]- 
ἄεδπος οὗ ἰΒς ἔανουγ οὗ ἴῃς Ῥεῖβ. Κίηρβ ἰοναγὰ {με ]εγϑ. [π {Βὲ ἰεῖ- 
ἴες ἴο Βαχοῖδὶ (με τυτὶζειβ βαὰγβ (πδὲ ψῆεπ Οδπργβεβ στα ἰηΐο Εδγρὶ 
1δε ἰογαρὶςο5 οὗ τς Ἐσυριίδηῃ χοὰβ ψψεγε 8}} ἰογῃ ἄονῃ, θυὲ [Βα ἰο (8ς 
τοπιρὶς υὐ 7480 πο ἀάπιᾶζε νγὰβ ἄοπε. 1Τέ, ἐδβεγείογε, {με Ὄνεηΐβ πδγ- 
ταῖοά ἰῃ ΕΖτγ. 1: τὲ ποῖ Ἠἰβίοτγίςδὶ, ἴῃε ραβϑᾶζε νγὰϑ οεγίδί εἶν ττὶ ἐεη 
Βγ οηϑ ψΜῈ}] δοχυδϊπεοὰ σε (δε ΡΟΪ ον οἱ Ον., δῃὰ δε ἴοοῖς στεδί ραΐῃβ 

ἴο δνοϊά 4 5ἰηρίε πος οὗ ἱσῃργοῦδοῖ εν (νυ. Βαγίοη, ϑορεέο Ογὶ ρῖης, 
1:0. 210), 

Ιρης Ὀείοτε Ογ. δρργοδοῃδά {μὲ επιρίτε οἱ Ναδοηΐάυβ, Ὀυϊ δέϊεγ ἢ 8 
οοπημεβίβ ἔογεβῃδάονθα (ῃς [41] οἱ Βα. (ορεῖβ, μη. Ῥαγ."ῖ), 8 
Ηε. ῥργορβεῖ δὔοβα ἀπιοης {86 [εὐ οχίϊεβ. ὙΒς πδοὶς Ὀυγάεη οὗ 
18 πιεββϑᾶσα '5 {6 γοΐδαϑε ἔγοτλ οδρίϊν! ἐν δηὰ ἴῃς τεβίογαϊίοη οἵ [εγιβ. 
Ης ἀϊθοεχποά οἰδαγὶν (ΠῈ σμαγδοῖο ἀπά ροϊϊον οὗ Ον., δπὰ Ἔχ] 5 Εἷπὶ 
88 ἴῃς ἀϊνίποεῖυ δρροϊηϊοά ἀεἰνεγες οὗ ἰῃς ρθορὶς οὗ δα πε (13. 44":- 
45. Ηἰβ8 κἰονίηρς υἱτεγαποεβ οοπίίϊηυα ὑπ} (π6 σοπαύεγοσ δηΐογβ 
Βαῦ., δὲ ψῆΐο εἶπης ΒῈ ρουγβ οὐκ δΪ8 ἔεγνεηϊ ἀρρεϑὶ: “Ἃο γε ἰοτί 
ἴτοπι Β8Ρ., ες γε ἴτοπι ἴ86 Ομαϊ ἀδδηβ; πῖ ἢ ἃ νοῖος οἵ 5ἰπρίπρ ἀεδοίατα 
τς, [611 (ἷ5, υἱέες 1 ἀνε ἴο 186 εῃὰ οὗ ἴδε δασζίῃ: βὰν γε, δένει ἢδ8 
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τεὐεεπιεὰ ἢἷβ8 ϑεγνδηΐ 78 οοῦ᾽ (ἰδ. 48»). ὙΒΐΒ πα ρσορῆδον ἰ5 ἴοο 
ΜῈ }} Κποση ἴο πδϑὰ δὴν εἰαθοσγαίίἼοη. [ως ᾶἃ5οὸ 1 ββονοὰ ἴδδὶ τὸ 

οουἹά (οἷϊονν ἴῃς ργορβεῖ [βγουσῃ {με ρεγίοὰ οἱ Ον.᾽ 8 δρργοδοῦ ἴἰο (88 
δείυδὶ τείυσῃ ἴο ]εγυ8. (Τὰε Ηἐδἰ. Μουενιοη Τγαοεαδῖὶε ἐπ 15. 4ο-66, ἴῃ 
Απά. Κευ. Αὐρ. 1888). Ιἰ ἰβ ἴγυδ ἐμδὶ βότηε βοβοΐδῖβ, δρρδγεμεῖν 
Ροββεβϑθὰ 11} ἃ Ζεαὶ ἰο Ὀτίηρς 41} (Ὡς ΟἿ. νυτ εἰηρσβ ἀονττῃ ἴο ἰαΐος δηὰ 
Ἰαίες ἀδῖεβ, δανε γτεπηονοᾶὰ (8 ρσορθθον ἴο ἃ ρετίοα βυδβοαιςηὶ ἴο ἴδς 
τείζῃ οἱ ΟΥ. (ε. ς., Κεηῖ, ἱπ αζετς απάὰ Τεαοΐενς ὁ “μδαΐτηι,"1.). 
Οπε οὗ Κεαηΐδβ ἀγχυϊαθηΐβ ἰ8 {πὲ ἐμ6 ῥσορμεὶ 8 οοῃοοσηθὰ ῥγίσηδγι! 
στὰ ]ογυ8. ΤῊΐ8 ἀοε8 οὶ ϑθεῖῃ ἴο τη ἔσιι οἵ ς. 409-48, δυΐ {Ὃ ἱξ τγετα, 

τ ἰβ ΟἿΪΥ ΠδοαββασΥ ἴὸ 880 ἰμαῖ οἡ [88 στουπὰ οπς οουἱά ῥτονε ἴμδὶ 
ἘΖ. βροκε ἴῃ 7εγιβ., ἰοσ ῃς ΒοΙ͂Ὺ εἰϊν νὰβ ἴῃς ςοπβίδῃηξ Ἴεπῖσγε οὗ Ηἷ8 
ἱπίεσοβδι. ΜΝ θουϊ δὴν ῥτγεὐυάϊος αραϊπϑὶ ἃ ἰδία ἀδίε 85 βυςῖ, (6 

τιδηβίοσ 866 18 ἴ0 ΠΊ6 ἴο δίκα {Π6 Ργορβθου ΑΥΔΥ ἔγοπι (Π6 ΟὨΪν κοοά 
Βιίϑίοσίςδὶ θδοϊκστουηα {πδὲ νγὰβ8 Ἔἐνὲσ ἰουπὰ ἴογ ἴξ. [Γὲ τὰν δε βυβρεοϊοᾶ 
(8δὲ (6 ρΡτόρβθον νψὰ8 ρυβῃοὰ ουί οὗ ἰϊ8 ἔγαε ρἷδοε Ὀδοδυϑε οἵ 6 στανα 
ἀουδὲβ εηἰογιδἰποὰ δρουΐ ἰΒς ἕδνους βδονῃ ἴο ἔμ 1ενγ8 ὉῪ συ. Κορῖ., 

Βονονεσ, ἰῃ 8 ψογῖκς δά π)ῖ 15 ἴῃς Εἰσῇ ἐχρεοϊδιίοηβ οἱ 13.3, θαΐϊ οοπίδηϊβ 

Βἰπλβεὶξ τὶ βαγίηρς ἐμαὶ Ηἷ8 Βορε8 ΓΕ ΠΟνῸΣ τϑϑ 96. 

Οἰδογ ργορβεῖβ ἐχργεβϑοὰ {μεῖγ οοηδάεποε ἰπ ἰΒς τεΐυσῃ ἔτοπι οχὶϊς 
δηὰ (ἰδ τεβιογαϊίοη οἵ [εγι8. Οπὲε οὗ ἰῃς τοοϑὲ δεδυῖία! βθοϊοη5 οἱ 
]ς. (3ο-33), θεϊοηρίης ἴο (ῃς ἴτε πβεη ἴπς Βορεβ οἵ Τυάδῃ πεσα 81] 
οεμίγοά ἴῃ (ῃς ἑαΐατε, ἰῃς Ρτγεβεπὶ ρεγοά Ὀεΐης οἧς οὗ ἀϊβαβίοσ, ΒΒΟΥ 
ἴδε ργορβοῖ᾽ 5 οοπδάδηςς ἰμαὶ ἔπε ονεσί γον οὗ ἴπε βίδίες τγαβ8 ἰερο- 
ΤΑΥ͂; ΜὸΟ ποίβ, ε80ρ. 3239, ψβεγα ἴΠς τεβίογδαιίίοη οὗ [6 βίδίε ἰβ 85- 

βοοίδιοα τῖῖἢ δ τεϊυγη ἔγοτλ οχὶϊθσ. Α ἴαγρε βεςίοῃ οὗ ΕΖ. (4ο-48), 
{δες ρῥγοάυοϊ οἵ ἴμ6 Ῥγορμεῖ᾽ 8 οἱάδγ γεᾶγβ, δηὰ ψογκοὰ ουΐ διηοηρ ἐμ ς 

6χ 65 ἰῇ βϑουΐπεγῃ ΒδΡ., 158 ἃ πε οοηϑίϊτυϊίοη ἔος ἐδ γονίνοα βἰδίδ. 
Ῥτορδεῖβ ἴῃ 411 αρὲβ βανε νἰβίοῃβ ὑπδὲ ἃτὲ πενεσ γε ἰϑθὰ, δυΐ αἱ 81} 
δνοηΐβ ἰξ τᾶν δ6 οοπβάσδηςγΥ 58αἰά μαὶ ἴμοσε νγὰ8 ποίησ ἴο ῥγενεηῖ 
τὰς {υδ]πιοης οἵ {π6868 ργορδεῖίς Βορεβ. 

ὙΤΒε [ἰογαΐαγε οὗ (ῃς εχῖϊα 15 αρυπάδηϊ, δα ἡδέυγα!]ν βουμαβ τπΔΩΥ 
μοίεβ. Βυϊῖ ποτε 8 οὔθ βϑἰγαῖπ τυπηΐηρ [πγουρα ἰξ τ ἢ βἰπρυϊας ρεγ- 
βἰϑίεηου, 8 ἰαπηδηϊδίίοη ονοῦ ἴῃς πϑοδβϑίν οἱ ἃ βοϊουγῃ ἴῃ ἃ ἴογείζιι 
Ἰαπὰ δηὰ ἃ Ἰοηρίηρ ἔοσ (ῃς τυγηΐπρ ἀζαίη οἱ δε οσδρίϊνίν. 1ι ἰ5 ἱπηροϑ- 
βίδῖε ἰο τεδά βυςἢ ἃ ἰουςδίηρ ἱγτῖς 88 Ῥ8. 137) ψίιβουὶ [ἢ οοηνϊςτίοι 
18δῖ ἴδετε σεσε [ἐγ ἴῃ ΒΑΡ. σῆο ψουϊὰ ποῖ βίαν ἵβεῖα ἃ βίησὶς ἀδῪ 
οὔσας ἴδε τοδά ἴο [Ἔγυ5. ψεγα ἔσθα ΠῚ ἔβοσα τγχὰ8 πὸ σεΐυγῃ οἱ [εν γ8 ἰπ 
τὰς εἶπιε οἱ Ον., 1παὶ ἕδοϊ ἰ8 οῃς οἵ (86 πιοβί βέυθοσγηὶν ἱπεχρὶ ςδῦϊα 

οὗ 811 (ες ἐνεηῖβ ἴῃ Ηθθ. μἰβίογυ. 
Υεῖ Κοβί. μὰ5 ἄοῃξβ ἃ γϑδὶ βοσνίος ἴῃ ἑογοίης (Ὡς βιυάεηΐβ οἵ ἴΒς ΒΙδ]ς 

ἴο ἴδε ἃ ἵγιογ νίενν οὗ ροβίεχ. [βγαοὶ. Ὑῆ τηδη 0 τεβίοτεά Ϊ}1εγυϑ. 
ΜΈΓ ποῖ ὙΒΟΙΙΥ͂ ΠΟΥ ἀνθ σἢΐοΒγ ἐμοβα τ μὸ Βδὰ θδδη θοτῃ οἱ ἃ ἰοσεΐρτι 

8οῖ]. ΤΒε ἀερορυϊαίίοη οἱ Τἀδῃ ὉΥ Νεδυςβδάγεζζασ 8 πὸ τόσα 
οοπιρίεῖε ἰμδηῃ ἐμδὶ οἱ ϑὅ4π). ΌῪ ϑᾶγξοθ. Ὑβουβδῃάβ οἱ ἴῃς ἰεδαϊης 
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αἰὔζεῃβ μβαὰ δε οαστίοὰ ασᾶν ἰπ ἴμ6 ἵτοὸ τοδὶ ἀερογίαιίοῃβ οἵ 597 
διὰ ς86 ΒΚσ. Βαΐῖ ποτὰ ἱβοιιβδηάβ ψεγα ἰεΐξ, ἐπουσῇ ἴο ἴογτῃ ἃ βοζῖ οὗ 

βίδίες ὑπάεγ σεαδ) δῆ (76. 490-44); δὰ δνεῃ δἰζοσ {86 ἴἰαγζα τηϊστδίοα 

ἴο Εαυρίῖ, ἀεβεσίδοά ἴῃ (δς ς. οἰϊοα, ἴῃς ἐουπάδείοη οὗ με οοἰοην δὲ 

ΕἸερβαπίϊης, ἔσοτη ψΒῖοἢ ἷἰπ τοοεηΐ ἀδνβ δυο ἰπιεγεβεϊησ ἰηξοττηδίϊοῃ 
885 οοπῆς ἴο ᾿ἰἰχσῃί, 71ἐν ψεσε 5}}}} δϑιυπάδπε ἰπ Ἔνεῦν ραγίῖ οἱ Τυάδῃ 
ἐχο. ἴδε δηοίεπὶ οαρίϊαὶ. Τα ρϑορὶς ψῇο σᾶῆηα ἱπ ἔσομαι (86 ᾿υάεδῃ 
ἰστηβ ἴο μεὶρ Νϑῆ. δυ}]ὰ (μ6 νια}15, αι ἀουθε}]68β5 ἰμ 6 βαπὶς οἶδ85 ψῖο 

πεῖε ἴῃς «Ὠϊεί Βεῖρεῖβ οἵ Ζεγ. δπὰ 168. ἰῃ δυϊ]αάϊηρς ἴμ6 ἰδηιρὶε, ψεγα 
τοδίηἶϊν ἴθοθα ψθὸ δὰ Ὀεεη Ὀογῃ δηά γεδγεά οἡ ἴδε 8οῖ] οἵ (με σοά οἵ 
τϑεῖν ἐδίβεοσβ. 
ΤΆ τοδὶ ὑσοῦ ει οὐ (58 ρεγίοα 15. ἰμ6 ἀρραγοηΐ ρϑυςΐν οὗ υπιθοῖ8 

οὗ {πε σεξυσηοά οχὶϊεβ. 1| ἰδ Ο(Ἡγ. σοποείνεα ΕΖ, 2 ἴο Ὀ6 ἃ [13ὲ οἱ (Πο868 
᾿ὮΟ τεϊζυγηοα ἰῃ σεβροηβα ἴο Ον.᾿85 ἄβοσοθ, ΒῈ βῃοῦβ ἐμαὶ ἢθ νγὰϑ ἅσα κα 

ἴο ἴδε δεῖυδὶ ροββί 168. Ὑδὲ ἔθεσε πουἹὰ θὲ ἃ πδίυγαὶ σεϊυςΐδηςα 

ἴο ἰεανε Βα. αδἴϊζες 90 ἸὭΔΩΥ Ὑϑᾶσβ᾽ βοΐουσῃι ἴβογο. ΤΏ 7ενγ8 Βαανα 

αἰταυβ Ὀδοη φοοά οτηϊσταηῖβ δηὰ δγὸ αἰΐνε ἴο δυβίπεββ ορρογίυἑεβ. 
ΒΔ}. νγᾶβϑ ἃ ποσε ὑγοβρεζουβ σουηίγν ἔμδη Τυδῃ, ἀπά (Πς ςοπηπιεγοΐδὶ 
«οὐδηςόβ σγοδίοσ ἴμοσθ. [Ι͂ἢ οὖσ ἀδν ἴδῃς ἰδοῖς οἵ Ζ64] ἰο σὸ Ῥδςκ ἴο Ρα]εβ- 
εἰπε Βα]15 {με Ζίοηϊβεϊς πλονεπιεθί. Ῥδορὶε ψ8ο μὰ εϑβιδ βμθὰ ἵμετα- 
βεἶνεϑ βοουσεὶν που πδίυγα!ν Ὀς Ἰοδίἢ ἴο ἔδαγ ἃρ ἴδε τοοῖβ δὰ βἰασί 
811 ονεσ αϑαὶῃ ἴῃ δὴ προνογβῃθα Ἰαπὰ δηὰ ἰὸ δυϊ ἀραίΐη οἱ 1δε γυΐῃ5 
οἔ ἃ εἰξν Ἰοῃρ ᾿γίηρ ἴῃ ἃ βἰδίε οἱ ἀδϑοϊδίίοῃ. 

ΎὨε τοὰὶ πεεὰ οὗ Τυἀδῃ τγὰ8 ἢοΐ δὴ ἱπογθᾶβα οὗ ρϑορίς, Ρυῖ 

οοτηρεΐεηϊ δηά ἀρρτοϑβῖνε ᾿εδάεσϑηῖρ. ὙῈῈ Ὀεβϑὲ ρεορὶα μαὰ 
Ὀ6ΘῺ οΔττίεα ἰηΐο Ἵχῖϊο; τ 655 διηοηρ ΟἾΠοΥ [ΐηρβ [6 ΡΥΌΡΠΘΟΥ 
οἵ ἴδε ροοά δηὰ Ρδὰ ἢρ5 (76. 24). Ετοχὰ [86 Ἰδηά οὗ οχῖ]α τηυϑὲ 
οοπῖα ἴμοβα 0 σου! ἀγοιϑα {πε 5] υρρ 5} βρί σι 8. οἵ ἴπ6 παῖϊνα 
7υάἄεαη5. ϑΘΒεβμραζζαὺ, Ζεγυῦθαρεὶ, δηὰ 7εβυα, ΝΟΒοπυδἢ δηά 

ΕΖτα, δηὰ ρυόῦδῦὶν Ηδρραὶ ἀπά Ζεοματγίδη, ψεγὲ ἰΒς6 ῥγοάποϊβ 
οὗ 7ενίβῃ δοοά δῃηὰ Βαῦυ)Ἱοηΐδῃ δηϊεγρτίβα, πὰ {μεῖς ᾿γαϑ- 
ἐποδ ἴῃ 7εγυβαίοτλ σουηϊοα [ῸΓ ποτα ἴμΔῃ 4ο,οοο ογαΐΠΑΓΥ τηθη 
Ὅ0 τηδν, ἰπάεοά, μανε τεϊυγηδα ἔγομπῃ οχῖ]θ, Ὀὰξ ἴῃ [Π6 οουγβ8 

οὗ {πε ἵἴτο σεηίυτε5 οἱ Ῥεγβίδῃ τυϊβ, μοὶ ἰῇ οὔθ στεδῖ σουρϑῃνυ. 

(2) ΤΆε Κοὶρη οἵἩ Τανίμς 1 Ηγείαερί5---κ2ττ-.δε Β.0Ο. 

Δι ΘΠ εβῃ ρα ΖΖαῦ δηά [ἢ 5514}} Ὀοὰγν οἱ 7ενγ8 ψο οᾶπιῈ ὑὉ 
πιὰ Ηΐπ αἀἰά, τὲ ἀο ποῖ κῆπον. [π [86 ΟΒτοηίοοσ᾿β υβὲ οἱ δἰ5 

δοίγοαβ, μα δὰ5 ἀεβίτογεα ΔῃΥῪ ἱπέογτηδιίου ἰμαὶ 6 πᾶν Πᾶνα 
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μδά. ὙΒοΓα ἰ5 ἃ ἰδία ἰγδαϊἴοη (μ4ὲ ΘΒ ΒΒ θά ΖΖαῦ Ῥοσϑη {Π6 ἴδτα- 
ΡΪε (Εζυ. 515), θὰ ἰμδὶ βἰδίθπγχεηί 15 ἱησοηδίϑίθηϊ ψ οἴδοῦ ροοά 

ενϊάθηοα δῃά πηυβί θὲ αἰδβογεαϊίεἀ. 11 5 μοί ἀϊδίου! ἴο οου- 
Ἰεσίατε (μῈ σοηπαϊτίοηβ ἐΒουρῃ. Ενεη ἰαΐεσ ἰὶ τεαυϊγεὰ στεαῖ 
εβογίβ ἴο ἱπάτος [Π6 ρθορὶα ἴο υπάεγίακε (Π6 δι υρεπάουβ ἴΔ5Κ οὗ 
βείρ ῸὉΡ ἃ βαποίυδγν Μογί Εν ἰο βίδηά οἡ ἴδε εἰΐε οἵ [με βρίεη- 
αἀἰᾷ εἀΐϊδοε ἐγεοϊεὰ Ὀγν ϑοϊοσηομ. 586 θα ΖΖΑῚ πλδῪ Πᾶνε 5: ΠΟΘΓΟΪῪ 
βίγίνεη ἴο οᾶττν ουὔἱΐ (Βς πιαηάαίε οἵ Ογτιβ, 80 νγἃ5 σοῃοεγηεά 
ἴο Βᾶνα Ἔν ῃδίϊνε οὰ ἴῃ ἢἷβ πδὺν ἀοτηϊηίοηβ ργορευὶν Βουβεά, 
δῃηὰ {ἢ Βα μδὰ Ὀδθθῆ 80 ἔογσίυπδία 85 ἴο αν πλοσα ἴμ8ῃ 4ο,οοο Ψ80 

Βιαά οοπιε ἴο ΓυἀΔ} ἱπϑρίτοα Ὀν [Β6 βδῖης μίρῃ ρυγροβο, δηά ἐβϑρε- 
οἷα! ν ἃ τογαὶ σταηὶ οἵ 811} (Ὡς 1.45 ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ, 85 ΤΡ ΔΗΪΠΊΟΌΒΙΥ 

δοςοταοα Ὁγ 4 δῖα θυΐ Ὀδαν ἱπίογμηβα Αγατηδῖς πσῖϊογ (ΕΖ. 62), 

διῖ5. ἴ85Κ πουϊὰ μανε θβθὴ δᾶϑὺ. ΑἸ85, ΘΒ εβῃ θα ΖΖζᾶσ Ἴᾶστας Ὀδοῖς 
σὴ ἢ τουδὶ Ὀ]οοὰ ἰῃ Ηἷβ νεΐηβ, Ὀὰΐϊ νι ἔδν ΡΘΟρΡΙῈ δηὰ ψἱτ ἢῸ 
ΟἴΒΕΓ ΓΕΒΟῦΓΟΣΒ ἴοσ (86 στοαί ψοσκ μη ἃ [ὟΝ [ΕΙῚΡ]6 νΈ55615, 
δηὰ νυ βυοἢ πιϑᾶστο [π65 85 [Π6 765} εχ ]ε5 μδὰ βθεθὴ Αἰ ἴο 

οοηίτίθαϊε. ὙΠῸ Ρϑορὶες ψ8ο ἀϊά οοπια τ Εἷτη ψεγα ποΐ [86 
τί ἢ --ἰΠεν ἅγα ΠανῸῦ [Π6 Βγϑί ἴο διγίρταῖε---Ὀυϊ ἴμ6 Ροοσ, δῃὰ 
ἴεν σουἹὰ Πθοαββαυν Ὀ6 σομῃρε]]οα ἰο ἀενοίς {πεὶγ δἰςεπίίοῃ 
ἴο {86 ῥγεβϑίησ ὑσοῦϊεπι οὗ Κοερίηρ 6 νι οἱ ἔγομι (6 ἄοογ. 

Ιὴ (δε της οἵ Παγίυϑ σοπαϊ το εσα ομβδηροα. ὙΒΕΙΕῈ 85 
ἃ ἸΟῪ ΖΌΝΕΓΠΟΓ ἰῃ πάῃ, {μογα 5 ἃ δίρῃ ργιεδί βυγα ἴο Ρ6 
ἀοτηϊηαϊεα ὈΥ ἃ Ζεδὶ ἴογ 88 ἰθρὶο; ἄρονε 8}1, ἴμοτὲ ψετα αἱ 
Ἰεαβὲ ἔννο δοῖΐνε ρσορμοίβ, 8η νεγὺ ᾿ἰκεὶν ἔπεα νγὰβ ἃ σοῃβὶ- 
Εγα ὉΪ]Ὲ σοσηρδϑην οἱ τεϊυγηε οχῖϊεβ. ὙῈΣ ἀρδίην οὗ {πῈ παῖνο- 
Ῥογῃ ρορυϊαίίοῃ σουἹᾷ πονν ΡῈ τοπιονθά, δηὰ {86 ρτεαΐ ποσὶ 
οοὐἹά θὲ υπάετίδκεη τ ἢ Ἔν γῪ Ργοβρεςοὶ οἱ βιισοεβ8. 

ΝΕ ἰβ ἐχρβάϊοηϊ δὲ 18 ροΐπε ἴο χδίβεσ υρ {πε ονϊάοπος ἐμαὶ Εγ. 3"-4 
Ῥεϊοῃφβ ἴο ἰδς τεῖψῃῃ οἱ Πδγ., δῃὰ ποῖ ἰο {δαί ο Ου., ἃ ροϊπμξ δἱ νι ῖ ἢ 
ΤῸ 5ἰυαν [45 ᾿ἰεὰ της ἴο ἀΐνεγρε ἔσογῃ πε οσυγτοηξ ορἰ πίοι. 
ΣῈ ἴδε δτβὶ ρίασα, (π6 τὶπαβθ οὗ 705. ἰβ οἰδατ βεγομὰ ἃ αυεϑίίοῃ. 
Ἐείεττίης ἴο ἰῃς ῥγοουτίηρ οὗ Ἰυπηθεῦ ἔτοαι {με δἰ δοηίδηϑ (ΕΖε. 37), Βα 

8805 “ταὶ νγὰ8 ψβαὶ νυ. ῃδὰ σοτηγηδηάθα δἱ ἢγϑῖ, πὰ πβδῖ ντγὰβ8 ὨΟῪ 

ἄοῃς δἱ ἴδ οοπηπιδηά οὗ Παγ." (4η. χὶ, 4, 1). Ης βρεβᾶδῖϑβ οἵ ἴῃς ποσίς 

Βεσίπηΐησ ἴῃ (6 24 γεᾶτς οὗ [δς οοπιίης οἵ Ζετ. ἀπὰ 8 σορΔΩΥ ἴο 

7εγυβ., δῃά δά 5 ἐμδΐ ἰξ νγαβ βηΐβϑῃθα ϑοόποσγ ἰβϑδηὴ δὴν οὔθ νου αν 

Ἔχροοιοά. Ης ἴμεη {6}15 ἔῃ βίογυν οἵ ἰῃς αἰϑαρροϊπιϊπιεηΐ οἱ {με οἷά 
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Ῥεορίε (Εξγ. 3.2), θυΐ ε18 ντα8 δἴϊεγ (8ε οοπιρίοἰΐίοη οἵ ἐδε δυϊάϊης. 

1ὰ ἴδε δεοουπὲ οἱ ἴδε ἰπίοσνίεν τὶ (με 54πὶι. (ΕΖτ. 4:-2), Β6 τηῆδκος 

. Ζετ. δῃὰ ἴδε οἴ βεῖβ βὰν ἴμεν μὰ ββδὴ δρροϊηϊβά ἴἰο δυϊὰ ἐμαὶ ἰεταρ]ς 
δὶ διξί Ὁν Ον. δῃὰά ποὺ ὃν Ὀδσγ. (4. χὶ, 4, 3). [ἢ οἵδε νοσάβ, 1οβ. 
Εἶνεϑ ἃ οἶδα ἀπὰ οοῃϑβίβἑεπὶ δοοουηὲ οἵ {με δοίυδὶ Ηἰβίουυ οἵ ἴδε ρεγίοα 
διὰ (8ς ΟἹΪΚ οὔς ἐδδΐ τηρεῖβ 41} (6 οοπαϊοηβ. 

Νοῦν, 85 γε] Κηονγι, δηά βῆονη δθονα ἴῃ ᾧ 6, 108. ἔοἸονβ Εϑά., ἠοῖ 

ΜΤ. ΙΕ [15 οἰεδαγ {μὲ με ραξ {Βε ομἱν ροβϑβίδὶς οοῃβίγυςίοῃ ὑροῦ ἢἰ5 

βουσζοθ. [{ πγυβὲ δ6 τειῃεσηεγα, ἴοο, (μὲ [05. "δὰ παῖ ἰοχὲ Ὀεΐοσο δα 

εχϊεηβίνε τηοαϊβοδίίοῃ ἔο οοπίοττῃ ἰο ΜΤ. ὙὙθοδε ψἘΟ ἰηβίβὲ ἐμαὶ Εϑά. 
541-τ| (-π- ἘΖγ. 3..-42) ἰ5 ἀαἰρα ἴῃ {86 τεΐψῃι οἵ Ον. ἰῃ ἐμαὶ νεζβίοῃ βθῦτὰ 
ἴο τὴ8 ἴο Ρὲ Ἰοά δβίγαν ὃν ἃ ἱβεοσγ. ὕὕπάεσ δὴν οἰγουπιβίδηοαϑ να πιυϑὲ 

ἡυάψε Βν {δὲ ἰᾶγγε ἱπαϊςδιίοῃβ ἀπὰ ποῖ Ὁν ἃ βίηφίε ἀουδιέι! ρῆγαϑε. 
Τῆς διταηροιηδηΐ οἱ {με στηδίογίδὶ ἰπ Ἐβά. ἰεαᾶνεβ πὸ ἀουδὲ δρουὲ ἴῃς 
οὐἰτοτ᾿5 ροβίξΐου. [π ἐμαὶ νεγβίοῃ {πε γεῖρῃι οἱ Ον. ἰ5 βεραγαίθα ἔτοστα 
18ε τείχη οἱ θδγ. ὃν ἴδε ργεβεῆςε οἵ (δε Ασί. Ἰεϊΐεβ (Εϑα. 215-29 τὸ ΕΖγ. 
41:5). ὙΪ5 ραββαϑε ἐμά 8 τὴ ἐπε βίδίεπιεπίὶ {μαι κτλ 6 Ὀυϊάϊηρ οἵ ἔ6 

ἴεσαρὶε ἴῃ 7ετι5. σεδϑθὰ ὑπ|}} (δ βοοοηὰ γεᾶσ οἵ {δε γείχῃ οὗ Πδσ., κίησ 
οἵ ἴδε Ῥεγβ.," 5ῃονίπρ ςοπο υϑίνεῖν 86 ἰάεα (δαὶ {86 Ἄνεηΐβ ἀδβοτθοὰ 

ἴπ ἴῃς Ἰείζες Ὀεϊοησεά ἴἰο (δε ρεγοὰ δεΐσεθῃ Ον. δηὰ Πδγ. ΑΤΒθα 

ἐτατηοαϊδίοϊν τὰ οοπῖα ἴο (Πα βἴογυ οὗ ἰ8ε ΤὮγοε Ουδγάβηιεθη, τὶ 5 

βεαυεῖ ἴῃ 1Βε εχρεαϊξίοη οἵ Ζεγ. (Εϑά. 3:"- 53), δίς ἰβ οογίδίην ἀδίοθα ἰῃ 

1δε τείχη οἱ Πδγ., δηὰ ἰμδὶ ἰβ ἰο]ονγεὰ Ὀγν ἃ |1ϑὲ οὗ ἔβοβϑε ψῆο Ἴδης ὑρ 
πῖῖ Ζετς. δηὰ οἰμοῦ Ἰεδάθγβ (ς1-Ὁ -- ΕΖγ, 2:-4), δηὰ (δεὴ ἴῃς βίοσυ οἵ 

186 τερυ ]αΐϊησ οὐ {πε δία δῃὰ οὐ ἴδε ἴεσηρὶς ( 54." τ ΕΖσ, 4:-4)). 
ΎΒοθβα γοὸ ἰπβίϑὲ (μδὲ ἴῃ Ἐβά. {Πς ἰαϑί-παπιθα ρϑβϑβαᾶσὲ 18 ρυΐ ἴῃ [86 
τεῖσῃι οἱ Ον. δζὲ τεαυϊγεὰ ἴο δϑϑυπης (μαΐ [δε Τοπρῖϊογ σοε8 Βαςξ ἰο 
Ον. δἴϊτεσ ἱδκίησ ὑρ 'π ἰυγῃ {με τεΐζῃβ οἵ Αγί. δηὰ Πδσ. ΤΒὲε ἄρρϑδὶ 
ἴο ς7: δ. 15 τοδὶ! ν νϑίῃ, ἴοτ ἰῃς ραββαρε οἴοβϑεβ ἢ} [86 πογάβ, “μον 
σεῖς Βἰηάεγοὰ ἔτουιι δυ  ] αἰπρ ἔοσ ἔντσο γϑαγβ ὑπ}}} {86 τείχη οἱ Παγ." ΤῊ ΐ5 
ἶβ πιοῦε ραϊομπνοσὶς ἴο οοηποοῖ ἢ ἴμῈ ἀρ. δοοουηὶ σβίο ἢ ἐοϊϊον, 
δυῖ ενεῃ 90, {7 γΘΔΓΒ 711} παν ῈΣ σΔΙΤῪ υ5 ὉΔ0Κ ἴτοπι Πδσ. ἴο ΟΥν., ἔοσς 
τἈεῖν τεῖζῃβ ἃγὲ βεραγαϊε, ποὶ ὃν ἰμδΐ οἱ Ασί., 88 1158 ἰεχὶ 885 ἱξ, δυὲ 
ὃν ἴδ 5Ξενδὴ γεδγβ οἱ ἴδε γείρῃ οἱ απιθγβαβ. 

Ενεὶ (δε Ηοδ. ἰεχέ, ἰῃ βρίξε οἵ 4}} [18 οαἀϊείηρς ἴο πιδῖκε ἰξ (ε}} ἃ αἰδῆετ- 
εηὶ 5Ξἴοσυ, ἰεπάβ ἰΐβε! θαὶ ροοῦὶν ἰο ὑμε ἔβΘΟΣΥ (μδὲ 3:-4) Ὀεϊοηρβ ἴο 186 
Γεῖσηι οἱ Ον. Ζεγ. δῃὰ 768. ψεσγε ὑπαυθβε μΔΌῪ ἴδε ἰεταρίε-δυΐάετα, 
δοὰ ἴδεν Ῥείοπᾳ ἴο (δε τεΐψιι οἱ θασ. Νον ΕΖ. 2, οὐ (86 δος οἵ ἰξ, 
8α58 πο ποτὰ δδουΐ Ον. ογ 5868., Βυξ ρυτροτίβ ἴο θὲ ἃ [13ὲ οἱ ἴμοβϑε ψῇο 
ολτοα ὑρ σι Ζετ. ἐ αἱ. ΓΒΕ οὔἱν ἀδίε ἴῃ ἰῃ8 ψβοὶε ραββᾶβθ, οἵβεσ 
τθδη οὗ {Βε τηοηίῃ, ἰ5 “ ἴῃ ἴῃ βοοοηὰ γϑᾶγ οὗ {μεῖς οοπχίηρ ἰο ]6γυ5.᾽" (35), 
διὰ ἴο δϑδυτης [ῃδὲ (μδὲ πλθϑπ8 58:68. γεΐϊιιστῃ ἰβ ρυγεῖν σταίυϊζουβ δηά 
ΡὈἰδίμν οοπγαάϊςίογυ ἰο ΕΖγ. 2. ὙΠεὴ ἰπ (Β6 ἢ Ο]ς ῥαββϑαϑε ἰβεγε ͵ἰϑ 
ποῖ ἃ ποιὰ δρουΐ δὴν Βαὶξ ἴῃ ἴῃς Ὀυϊ]αϊηρ οὗ ἴδε ἰεπιρὶς, ἴογ 1 βανα 
βθονῃ ἴῃ ἴδε ποῖεβ ου με ραββϑαᾶζε (δὲ ΕΖι. 44“ ἰ5. ἔγοῃλ ἃ ἀἰβοζεηῖ 
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βουζοδ, δη [885 ποιμίηρς ἰο ἀο νῖξ 4:-. ΤῊς 581). 5ΠοΥ ὯῸ Ῥυγζροβα 
οἵ ἰῃπιετέοτίησ ἰπ (5 ραββϑασε δΔῃγ πῖογε ἴδῃ {πεν ἀο ἰῃ Ηκ. διὰ Ζςο., 
ΤΠ ΕΓ ΔΠΥ βεγίουβ ἰηἰεστιρίίοη 5 ἐχοϊυάδα. 

Ἑοτγιυμαίοϊν τὰ πανὲ ἃ ἤπαὶ νυ μεθ ψῃοβς ἰδβιοων ἰ8 ἀοοίβῖνα. 
Νὸο οπς οδὴ σὰ. ΕΖ. 351 σὰ βουξ τεσοχηϊβίης ἴῃς ἀεερ οοττυρίϊου. 
1ι Βᾶ8 θδϑεὴ τὴν βοοὰ ἔοσίυμε ἴο γϑοονος {με ογ κί μα] οὐ ἔμα δαβὶβ οἵ 
ἘΞὰ., ὃν νι δῖς ἢ ἰξ 18 πιδὰβ ὑππιίβία κδῦ]α ἐμὲ γε βᾶνε Βεζε δὴ δοοουῃηξ 
οὗ ἴδε δυϊάϊηρ οἵ [δε ἰοτιρὶς, ἀπιὰ ποῖ σρεσεῖν δὴ δδϑοσίϊνε διϊεωρέ ἴδδὲ 
ν8 5 βοοῦ μαϊϊϑὰ (υ. οοπιηλ.). 
1 ἰ8 ρ]αίη, ἐβεσζείογε, (μδῖ οὖσ πηδίογίαὶ ἴογ (Βς τγείζῃ οἵ Ῥδσ. 15 Εσσ. 

455-2" ,απῦ-61, τὸ ψίοῃ ταυβὲ θὲ δα θὰ τῃς ἱτπηροτίδπε ἐγαρτηθηὶ ἰουηὰ 

ἴῃ Εϑ4. 4.45-ς9, δῃὰ ἰξ ἰβ Ροββίθ]8 Ὡον ἰο ξῖνε ἃ εἰεαγ δοοουπὲ οὗ 186 
ἐνεηῖβ 88 ἴμεν δοΐυδιν Βαρρεποᾶ, πιιμουὶ Βεΐῃς ἐγασαπιο! θὰ Ὁ. 186 
ἔδοογυ οὗ τ8ε (Ἀγ. 

ΤΕς ἢγβί βίερ νγᾶ5 {86 τοϑίογαϊοῃ οὗ ἴπ6 δἰἴδζ οῃ 15 δηςίθηξ 
εἷϊε (Εξε. 31-5), Ἄἐνεὴ [85 5118}} υπάεγίδκίηρ Ὀεΐηρ δοσοιηρ ϑμθὰ 
Υ ἴῃς αἱὰ οὗ ἔθη νυ ἐογείστιθγβ, ρευμαρ8 ϑδμιδγίϊδη5 (0. οοῦ- 
τεςϊεα ἰεχί οἱ ΕΖτ. 35). 

Νον Κοβί. γε)εςῖβ (Π18 ραββαᾶρε, δηἃ στρδῖκοεβ ΤΔΟΙΤῪ ΟΥΣ (δε ποϊΐοῦ 

1μδὲ τς [ἐν μαὰ “οἴετοα τὸ 5δογίβοεβ ἔγοπι «86 ἴο ς20 ("Ὁ ἐρά."), 
ΔΡΡΑΓΕΏΓΙΥ οδ οἵ {δε «ςδἰεί στουηάϑ ἔοσ 15 τεὐεοϊοη. Βυΐ {88 ῥαββασδ 
ἐπιρ ε5 οἿἱν (δαὶ ἴῃς δἰΐας μδὰ πενεὲσ θεεῃ γεβίογεα. Κοβί. βεεζῃβ ἴο 
τοίηκ (μὲ βδοτίῆςεβ μδὰ πενεσ θεεη οθεγοὰ ὕὩροὴ ἀην οἶδες αἰίασ. Ηδ 
ενίἀομεν ἑοσχοὶ (με δηςοίεης βῃσίηθβ βοδιιεγοὰ 41} ονεσ (δε Ιδαη, πνμϊς ἢ 
7οβῖδα δὰ ἰσϊθὰ 80 μβαγὰ ἴο νὶρε ουΐ, θυξ τΒΙς ἢ ρεγϑιϑίοα πος ἴΒ 6 1688. 

Τα εγεοίίοη οὗ [με δἰ Ὀγ {86 ἰθπλρ]ς 5ἰἴα ἴῃ 7εγυβαίθη, ἴμ6 
τοβιπηρίίοη οἵ (86 τορι δ βδοτῆσεβ ἴμεγα, [86 οὔβογνάποα οὗ 
οἤδ οἵ {86 ρτοαὶ [εϑιϊνα]5, 411 ἰεπά θα ἴο κίπαϊς [86 δηιυδβίαβγῃ οὗ 

186 ῬδορὶῈ ψῇοβα ἔδίμειβ δὰ τοσβμίρροα δὲ 7εγυβαίοεα. Βυῖ 
811 1018 νγὰβ τουτί]. ἱποοσαρ εἴς συἡϊμπουΐ ἃ βυϊδ}]6 βαποΐυδγυ, 
τλλΚίηρ Ροβϑῖῦ]Ὲ [Πς τεϑίάθπος δηὰ σοσκ οἵ [μ6 ὑγιεδι βοοά, δῃὰ 
800 ἴδε Ρεορ]ς ψεγα γοδαν ἴο γοβροπά ἴο (Πθ ὑσορμεῖ᾽β 68}}, δῃὰ 
186 ἐουπάδίίοηβ οἵ ἴΠ6 μῈν [ΘΠρΡ]6Ὲ πεσε Ἰαἱὰ οἡ [86 2418 ἀδῪ 
οὗ [Πε οἵδ τποητὰ οἵ ἴῃς 24 γϑᾶσ οἵ Παγίιι5, ς2ο Β.6. (Εξ. τὶ 215). 
ΤΕ 7ενν8 Βδὰ δοσερίεά {πὰ αἱά οἱ [ογείζῃεγβ 'π 186 βεϊτησ 

ὉΡ οὗ (Πε αἰΐαγ, δῃὰ ποῖ ἴΠ6 ϑδιηδγδῃ8 ργοθῖεῦ δβϑϑιβίδησε ἴῃ 
[δε Ἰᾶγρο ἰδϑὶς οἵ σευ ]άϊηρ [Β6 ἰερὶς (ΕΖσ. 41-2. Βευΐ {Πὸν 

ΠΟΌΡΙςΕ {δεῖς τεαυεϑὶ ἡ Π1} ἃ οἰαΐτη ἴο Ὀδὰ Ἔββϑθητῖα!]ν [6 βᾶτηθ Ρ6ο- 
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ΡὈΪε ἂπὰ ἰο βανε {δε βᾶπ16 γεϊϊσίοη. Ηδὰ {μεὶγ δἱά θδθθη δοοορίεά, 
1 νουἹὰ μανε οδιτί θα νυ] ἰΐ ἃ βογί οὗ τεοορηϊίοη οἱ (ἢϊ5 εἰαἰπι. 
Νον ἴβεγα ψγὰ5 ἀουθΈ] 685 ἃ σοοά ἀθαὶ οἱ Ἰοοβθῆθβϑβ ἰῃ [Πα τεϊὶρ- 

ἰουβ ῥγδοίίοεϑ οὗ ἐνεὴ {μ6 Τἀδδηβ, ΜῃῸ σεγα ἱπο!πρα ἴο τηϊηρὶς 
ΡΓεΓΥ ἔτεεϊν τ (μεὶν ἑογοίρηῃ πο θουγβ, οογίδίηϊν ἴο {86 6χ- 
1επηΐ οὗ ἰηϊεττηδγγίασο, δηά 1ἰ ἰ5 αἰ βίου! ἰο 5οὸ πιυοῖ ἔυγίμον ψ8- 
ουΐξ οοτηρ εῖα διηαὶσαπιαίίοη. 7Έἐβῃυα (Πα ΒὶρὮ ῥγίεϑί πᾶν μαναὰ 
Ὀδδῃ Ἐβρεοΐδ!ν δηχίουβ ἴο 566 {πὲ [ἘΠΊρΡ]Ὲ σεβϊογθα 88 8η εβεοί- 
ἵνε τῆονο ἰοναγά {Π6 ργεβεγναϊίοῃ οὗ ἃ ρυγα γε ρίοῃ ἀπά οοηβ6- 
4ΙΘΒΕΥ ἃ ρυτε Ὀἰοοά. Ηε οουἱά Βατάϊν Ἰοοῖκ ψῖτ ανουγ ὑροα 
85 πιϊχοὰ ἃ ρορυϊδίίοῃ 45 [με ϑαμιδυ 8η5 σοσίδι ν ψετα, δηά 
ἀουθῖ]εβ5 ἃ ττα8 Ἰαγροὶν ονὐπηρ ἴο [5 ἱπῆυεπος ἰμδὶ (με οὔεγ 
γμὰϑ ἀεοϊηεά. 

1 15 ϑἰδίεα ἴῃ ΕΖγ. 615 (μδὲ (86 ἴδπαρὶα νᾶ5 οοιηρ]εδα ἴῃ {86 61 γεδδσ 
οἵ θδζ., 516 Β.6., ἰμδὲ 15, (μῖ5 Ὀυ αν τγὰβ ρυΐ Ὁρ ἴῃ ἔουγ γεδῖβ. Ἐνεῃ 
ΔΙΙονΐηζ, 85 τὸ πιυϑὲ οὐ ἴδε Ρεβὲ οἱ ενϊάδηςο, ἕοσ ἴῃς οοτηραγαῖϊνε 

ΤΑΘΆΠΏ655 οἱ (5 Ὀυϊάϊην (ΕΖτ. 312 Ηρ. 23), οοπϑίἀοτίης ἰδς ἕοτος δπὰ 

τεβουγοαβ οὗ {με ρθορῖε, [815 15 ἃ ϑιιγργβίησὶν βμοζὶ {ἰπι|ὸό.0 Νον ϑοϊογιου 
Βα Ὧο ἰδοῖ οὗ εἰ βοῦ ἤδη οσ ποπου, δηὰ γεῖ ἰΐ τοαυϊγεα θεν γεδῖβ 
ἴο Ρυΐ ὕρ Β΄5 ἴδπιρῖε (1 Κὶ. 63᾽..), Α58.1 Βᾶνὲα βδονπι, 86 Αγδπι. δοοουπηὲ 
οὗ ἴδε τεδυϊ]άϊης οἱ (δε ἐειρὶς ἱπ ΕΖΊ. ς-ό 15 ποῖ νεγὺ ἰγυβεποσίῃυ. 
Αἱ βενεσζαὶ ροϊη(β ἰξ ἰ8 οεγίδ εἰν στῆς, δηὰ γε (δ 8 βίηρ]ς βίδιίεηιθηΐ ἰ5 
811 ἐμαὶ τὲ μανε ἴο βιρρογὶ {δὲ ἀδίβ. ΕΖτγ. 6:4-:9 15 αυΐΐε ΖΕΏΘΓΑΙΙΥ͂ 
τεξαγά δα 85 με ποτῖς οὗ {Βε Ὁῇγ. ὍΤῆε σηεηξου οἱ Ασί. ἱπ 6" ͵5 οαγίδιη]ν 
Ἠΐθ ἀοΐῃς. Ηε ἰβ8. νογυ ἐοπὰ οἵ βροοϊᾷε ἀδίεβ, δῃὰ 61. 885 ὑγοῦδῦϊὶν ὩῸ 
οἴβες θαϑὶβ ἔμδπ ΗΪ8 οὐσῃ ορίηπίοῃ 88 ἴο {δὲ ἰεησίῃ οἱ {ἶΐπηε τεχυϊγοά. 
ἵνε Βανε ἢο ἰγιιβίποσίν Κπονίθάσε μη, δηὰ ἰξ 15 βδίδ ἰο δϑβυπια ὑμδὲ 

ἴξτ ἰοοῖς οοῃβἰ ἜσδΌΪν τότε ἴμδῃ ἴουσ γεδσβ ἴο ρυΐ ὑρ δε ἰεηιρίε. 
Ὑ15 ἰ5 811} με ἱπίοσταδίίοη τγὰ βᾶνδ τοι {86 τείξῃι οἵ θᾶσ. Τα ἰοης 

ἴοι ἰῃ Ἐδβά. 3-- 55 5 ἰηϑεγίϑα θεοδιιϑε ἰξ ργαρασγεβ ἴδε γᾶν ἴοσ ἴῃς ἀ6- 
δε ρου οὗ [δε Ὀυϊάϊηρ οἱ ἴδε ἰεπιρῖθ. ΤΈΣ τεβίογδίίοῃ οἱ ἐμ ΐ8 δυϊὰ- 
ἴῃ νγᾶβ {δε στεδί δοβίενετηεηΐ οἵ (δε τγεῖζῃ οἵ Πδσ. δῃὰ οἵ {με βονεζγη- 
οσϑΐρ οἱ Ζεζ., διὰ τὲ ἀο ποῖ πον τῶδδί εἶβε μβαρρεποὰ ἰῃ (δε ἰοῃς 
Ρεσγίοά. 

(43) Τὰε Κείρη οΓ Αγίαχεγχες 1 Ιοηρημσημ5---αὅ4-424. ΒΟ. 

ΤῊΪ5 15 ἴδε ροϊάδθῃ ἂρὲ οἵ ἴδε ρεγίοά οἵ {Πδ τεβιογα!οη. ΤῈΣ 

στιοδίεβί δοῃίενεπιθεηῖβ οἱ ἴῃς Ῥεγβϑίδῃ ρογοά 411 ἴῃ 115 σγεΐρη. 
Ἧ᾽ε μανε Βεῖε ἃ ἔυ}16γ βίογυ [Βδῃ ἴοσ Δὴγ οἵδβεσ ραγί οἵ ἰδς ἵτγο 
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οοπίυχίοε5 οὗ ἴ86 Ῥεγβίδῃ ἀοπηηίοη οὗ 74}. Απηὰ γεξ {πῸ 
τ 8ο]6 τράυοεβ ἰΐβεϊ ἢ ἴο Ῥσεῖίν πο οἠς βίηρὶα βυδ᾽δθοϊ, [88 
ἐμοϊοβίηρ οἵ με εἰΐγν οὗ Τεγυβαίθτα τ] γν 8118. 

ΤΒετε 5 ἃ νὶῖάε ρὰρ ἰπ ἰδ Εἰβίοσυ δείογε [85 Ἄνεπέ. Τα ἰοιαρὶς 
Βαὰ θδεδὴ δηἰβῃθαὰ οεγίδίηϊν Ὀείογε φσοὸ Β.ι.σ. Εοσ ποσὰ ἔμδὴ δὲν γεᾶσβ 
δἴϊζοσς ἐμδὲ {86 σϑοογάβ δὰ 53[]επί, βᾶνε ἴοσ {86 οὔϑουγα ΕΖγ. 44“, ψ εὶς ἢ 
οἴεδίεβ πῆοσς ἀδγκπθβα ὑμδη ᾿ἰσαῖϊ. Πυτίησ τῃς οεἰοδίηρ γϑδγβ οὗ (86 
τείχη οἱ Πδσ. (δε 7ενγϑ σουἹὰ ποῖ θὲ δ0]6 ἴο χζὸ τῦυς ξυγίμες (8δη 1ΠῈῪ 
βαά. Ὑπὸ ΜΕΓῈ ἃ ΡΟΟΓ ΡΘορΐὶθ, δπὰ (δε εἐγεοίϊίοη οἵ {δε ἰεσαρὶς τηυβὲ 
Βαανα ἀγαϊηθα {μεὶγ σεϑοῦυσγοαβ, 80 ἰ8δὲ ἃ ρογίοα οἵ τεουρογδαίίοη ψ88 
ὨΘΟΘΒΘΔΓΥ. 

Τῆς ἱπδοῖνιεν ἀυτγίηρ (Βς τείρῃ οἵ Χογχεβ γηυβὲ θὲ ἄυς ἴῃ ρατέ ἰο 186 
ἐχβδιιβίίοη οὗ [86 ρθορίε, ἀπά ἰῃ ραγί ἰο δἷ8 υπέγθπα] πθε58 ἑοναγὰ ἐμ 6 
]ενβ. Τῆς ἰδοϊ δαὶ δἱ (Ὡς θερίπηΐϊης οἱ δἷ8 γείζῃ, Βἴβη]ατι, ΜΊΣΗγο- 

ἀαίεβ, απὰ Ταῦδεεῖ, ἀρραγεηι ν Ῥεγβ. οβςΐ4]5, ἰἸοαεὰ δὴ δοσυβαίίοη πὶ 

1815 Κίησ ἀσαϊηβε κ"1με ᾿πμδο  ἰδη5 οἱ [υἀ δ} δπὰ 7εγυ8.᾽ (Εζε. 45), πσουϊὰ 
τεηὰ ἰο ργενεηΐϊ Χογχεβ ἔστοιῃ ἀοίηρ δηγίμίηρ ἱπ ἐμεῖς ἰανουσ. ΤΒα 

Ῥοοῖ οἱ Εβι. 85 18 βεϊξῃρ ἰπ ἐΠ18 ρεγίοα, δῃὰ 1 ἐ6}}5 ἃ σοπάσγέα! βίοσυ 
οὗ δὲ ῥγοπιίηεηςε ψΕὶςΒ ςεγίδίη 17ἐν δἰἰαἰπθὰ δὲ {με οουτί οὗ Χεζχεβ. 
Βυϊΐ ἴο 58} ποϊβμίηρ οἱ ἰδε τοπιδῃῖὶς σπαγαςίοσ οὗ {δε βἴογυ, 86 βοθῆβ 
18 Ἰαϊὰ ἴθ [ες Ῥεῖβ. ςαρὶϊδὶ, δηὰ Ἄενεὴπ Μοσάεοδί ἴῃ ἷ8 εχαϊ δὰ βἰδεϊοῃ 
ΠΟΝΕΙ͂ ἀοα5 δηγίβίηρς ἴο βεγνε (86 ἰηίεγεβϑίβ οὐ ἢἷβ8. Ὀγεΐμγθη ἴῃ 7υ δῇ. 
Μογοονεσ, ἔμ6 θοΟΚ γενθδὶβ δῇ ἰηνείεγαίϊε Βοϑεν ἴο (6 768 οη (ἢς 
Ρϑσί οἵ ἴδε Ῥεζγβ. οβῆςϊα15. Ιὲ πῖδὺ 6, ἴξ ΤΥ 5 Γπῖβα 15 τ σας τεχασγάϊησ 

ἘΖι. 4.4, (δαξ (Βς οοπιρεξίοη οὗ (88 ἰεπιρ]6 ἀπὰ [μς τε- 6β: Δ }}5Πῃπιοηξς 

οὗ {δε εὐἱῖ ἴπ ]εγυβ. δὰ ργονοκοὰ δε Βοβε εν οὗ {δε ἰοσεῖζῃ ρθορὶςβ 
ἴπ (ὃς ῥγονίῃςε, δηά ἐμαὶ εηπιῖν πουὰ θὲ ἃ ἀεοϊἀοα «μεοῖς ὕροη δὴ 

ἔυγίδεσ δοβίενεπλθπΐβ. 
Βα ἴδε οοπάϊείοη ἀεϑοτ θεά ἴῃ (δες νν. παπιθὰ δρονε ογεδίεϑβ δὴ υὑσρεηὶ 

ἀεπιδηά ἴος ἴῃς στεδὲ βεηϊεγργῖβε οὗ [με Ρεγβ. ρεγίοὰ. Ὁῇε νν. ςεγίδι 
οοπηδοΐ δΒαϊξοσ τὶτὰ [δ 6 δυϊάϊηρσ οἵ [86 νν4}15 (δῃ τὶ ἢ ἴμ6 Ὀυ ]άϊης οὗ 
186 ἰεταρίς. [Ι͂π δηοίςπε {{ἰπ|6ὲ5 ἃ οἷν σἱτδους τν8}18 γγᾶβ ἢ εἰν αἱ 8]]. 

Α Βαηδίυ! οὗ ρεορὶς οουἹὰ ναὶκ ἱπίο [εγυ5., ἢ 115 ἔετν Βουβεβ δηὰ 
Βρδῖβ86 ρορυϊαἰίοη, ἀπὰ ἀο τβδὲ ἴμεν [ἰϑιθαὰ στ ἴεσαρὶς, ὑγ., διὰ ρεο- 

Ρἷς. 76γυβ. οουἹά ποὶ ροββίθι!ν τηδίηϊδίη [18 ῥίδοε, οὐ δάνδπος ἴο ἃ ρο- 
δἰτίοη ποσίαν οἱ [8 ἰεπιρὶς, πὰ οἱ 115 δεΐηρ [δε τγεϊϊσίοιιβ οεπίγε οὗ 186 
7ενίβῃ νου], π}1685 1ξ ψγὰ8 δηςϊοβοὰ 1} ψν 415. 
Ϊῃ ἴδε δαγὶν ρατγί οὗ (δες γείζῃ οἵ Ασί. ἃ ποῦν ἀπά ἴδγρε ογανδῃ οὗ 

δχῖ]ε5 δὰ οοπηα Ὀδοκ ἰο [Ἔγυβ. (ΕΖε. 4.3), δῃὰ, βθεΐῃρ ἴδ6 5ἰζυδίίοῃ οὗ 
δῇαίῖτβ, ἱτηγηθαϊ δον βαεῖ ἰο ποῦς ἴο θυ ]ἃ {86 νν8115. ὙἘε ἰδςὶ {δαὶ ἰξ ἰ5 

ῬΓΛΔΓΙΥ ἔμεβα τεϊυγηθα οχὶϊεβ τῆ τα ἰουπὰ δὲ ποτγὶς οὔ (ἢ "1815, 
ἴον Ἐδδυμι εἰ αἱ. πᾶτηδ Ὧο οΟἴαΓβ, βδῆονγβ ἰμαΐ ἴμοσα πλυϑὲ πᾶνε θδοῦ ἃ 

ἴασχε Ὀοᾶν. Ὑμαὶ οοποϊυβίοη 8 οοπμβιιηθὰ ὃΥῪ ἴῃς αἰϑαβίσουβ οοῆϑε- 
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αὐδςεβ πο ἢ 186 σου ρ[ἰπδηΐβ ἴεαν ββουϊὰ [ἢς νυ} }5 ὃς οοταηρεἰοὰ. 
Τῆε ἰδεῖ ἐπὶ Βεδυπι εἰ αἱ. ἑοοῖκ (Πδ τλδίζεσ βεγίουϑν ἱπά ἰςδῖεβ ρἱδίηϊν 
ἴδδὲ ἴδεγεα ταυϑὲ μαναὰ δῆ ἃ ἰαῦρα υσθοῖ δὲ ποῦς. 6 πᾶν οοπίγαϑὲ 
τΒεῖγ δἰετυάα ἴο (μς βηθεῖβ οὗ ὅδηῦ. δῃὰ Το. δἱ (δε ποίίοη δαὶ ἰμ6 

εεδ]ς 71ἐν ὑπάεγ Νεὰ. οουἹὰ του] [Β6 τν8}15 (Ν 6. 33 1. ΕΝ. 4.1). 
Ἀδδυτα, ΘΒ ϊ πη5Παὶ, δηὰ οἴ μεῖβ δὲ οῆςς νγὶϊς ἃ ἰεϊζεσ ἴο Ασί., γοϊδείησς 

δεῖν ἀϊἰϑοσνογυ οὗ (Βς ορεγδίίοηϑβ δἱ 76σιι8., δη ἃ παγηΐησ (Βς ἰκίησ (μδὶ 
Οὔοα δε τγ8}15 σὲ ᾧρ διῖ8 ρεδςοεία! σταὶς οὗ με Τυάεδη ῥσγονίηςς πι}} 
Ῥε δί δὴ εηὰ, Τῆε δυΐδοῖβ οἵ ἰΒς Ἰεξίεσ ον Ἔχδοῖὶν ἴῃς 88π|6 ἢ05- 
ἘΠῚ ν ἴο (ὃς 1εἐττ8 ἐμδὲ τὰ Βηὰ ἰῃ 4΄. ὙΈΕΥῪ ἅγὲ Π0 τῆεγε ἰηνεβιϊ ζαίοτβ 
᾿ἶκὸ Ταιϊτοηδὶ εἰ αἱ., θαϊ πανε ἃ ἀεδηΐϊίς ρυγροβε ἴο Κδερ ἄόνῃ ἴδε 7ενγ8, 

80 [8δὲ {μεν Μ|}} οοῃείηυς εα8ν ὑῬγεῦ. ὙΒΕΥ Μεγε 811} ἰῃς τλοσὲ δἰαγπιεὰ 
85 ἴδεν ρΡεσγοείνοά ἰῃς ἰαγχε βῖζε οἵ {με σοιηρδην οἱ ποσίκσηθη 0 ψεγα 
εν  ἀοη Εν ῥσερασίης ἴο πδκα 1εγυ8. {μεῖς ρεσηδπθηΐ δροάθ. Ῥεγμδρβ 

}.5ὲ θδοδυβε οὗ {με ἰασγζα πυπθεῖβ ἰουπα ἰῃ (δα εἰΐν, {8 ν τπεγα οοῦ- 

βιταϊῃοα ἴο δρρεᾶδὶ ἴο {δε Ῥεῖβ. Κίηρ σαῖβεγ [δὴ αἰΐζεσιρῖ ἴο δεῖ ἔοσ 
ἐδεχαϑεῖνεβ. 

Ασῖ. ἱμάογϑοά (Βε οδαῦρε, δηάδίησ οὐ ἰῃς Ηἰβιογίοδὶ γεοογάβ οοηᾶγπλδ- 
Ἔσῃ 85 ἴο ἴδε τεθε!]ουβ σμαγαςῖοσ οἵ ἔῃε βεορὶς, ἀπὰ ογάεγεὰ (δς νοσὶκ 
ἴο ςοῦῆς ἴο 8η εὐ. Βαδςκοὰ ὃν 18 τογαὶ εὐϊςοῖϊ, δηὰ ἰῃ νίενν οἵ ἰλ6 ροβ- 
80 ]6 ορροβίοῃ οἱ ῃς ἰασζθ υπηθοσ οὗ 7ενν8, δυρροτγίοά Ὁγ ἃ ςοηβίάετ- 

8016 διτηθὰ ἕογος (νυ. οῃ 453), (8 σοπιρ δἰ παηΐβ σὸ ἴο [εγυ8. δῃὰ ἐχοεοὰ 

αἱ ἰεδϑὲ ἰδς Ἰειίεσ οἱ ἐμεῖσ ἱπβέγυςιίοι ΌΚ ἀεβίγογίπα ὑμε ποτῖς δἰγεδάν 
τοταρ εἰοα. Απὰ ᾿υάρσίηρ ἔγοτα ἐμὲ διιρὶς ἔογος οἱ πνοσίκσηθη δηὰ (86 
τοπβίἀοταῦ]α {ἰπιθ Ὡς μδα οἰαρϑβο, (Βς πιδῆοῦ ρογίίοῃ οὗ {86 ποσῖς 
ΤΩΔΥ Βαᾶνα Ὀδδθὴ δηϊβηῃθα, 80 δαὶ ἰξ σου! δδϑὶϊν Ὀ6 5αἰά οἱ (μεῖς ἀδργο- 

ἀδιίοπβ: “Τα νγ8}}5 οἵ (86 οἱῖν αγὰ Ὀγεδοβϑαὰ δηὰ 118 χαίθβ δυγηθὰ ἢ 
Βτε᾽ (Νε. τ"). Ἐοσ ἱξ Νεῖ. οοπιρὶεἰεὰ ῃ6 νυ }15 ἴῃ αἰἐγ-ῖ το ἀδγβ, 88 
βαϊά ἰῃ Να. 61:5, {βοσὰ οουἱὰ Βανε ὕδθη {Ππ|6 ἰοἴξ ἐο Ὀυϊα δἰΐοσ ποσὶς 
σἜ1ΟΣ τοδν Βᾶνε ςοπεϊπυδα ἔογ ἃ σλυςἢ ἰοησοῦ εἶς [δὴ δέζν-ἔνο ἀαγβ. 

ΤΒςε ἀεβεπιςτίοι οἱ τῃς ποσὶς δἰγεδν ἀοῆς νγὰβ8 πεοάββασγ. [ἰ πουϊάὰ 
Βανε θδοη ναΐῖπ τηογεῖν ἴο βεγνα δὴ ἰῃπ]υποίίοη οἡ ἴδε 68, 85 (δαΐ 

πουὰ ἰεανε ὀρθη {πα ροββ ὉΠ  ν οἵ σοπιρ  εἰΐηρ [86 ν 115 βοοσεῖὶγ. 
Θοου δέξεσ 115, οεγίδίϊν σι] ΐῃ ἐγεην γεδσβ, ΝΕ. οομ,65 ἴο Τοτυ. 

πιὰ δὴ δρροϊηπι πηεηϊ ἃ5 βονεσγποσ οὗ 78}, δπὰ στ Ροτιἰβϑίοη ἴοὸ 

Ὀυ]ὰ ἴδε εἰςν οἱ διἰ58 δι μοτβ᾽ βορυοῆτοβ (Νε, 26). Ηἰἴ5 οοσηπι βίο 
8ξέσωβ ἴο μάνα ὕδεη ρυζροϑεὶν ἰείξ ϑοσλοσμδξ νασυς; ἰξ 8 υϊΐς ςεγίδίῃ 
καὶ Ἐς 5414 ποϊμίης βρβϑοίβοδιν δδουὶ (δε οἰΐγ νγ8}18. 

ΝΕΒ. 5 ἐἘδβογουφῆ)γ ἔδιναν τὶ τ ἴδε ἀροσζίϊνε δἰζεαρί ἴο δυ 114 ἴῃ νυ 115 
ψΠΪς ἢ μδά θεδεη τλδάδ ἃ [ΕἸ γεᾶγϑ Ὀείοσε, δηά ἰῃ μἷ5 οὐγῃ ρ᾽δῃ8 ργονί 68 
δεδίπβὶ ἴ8ε οδυ365 οἱ ἰδί]υγε. [π ἴδε Άγβϑὲ ρἷδος, μ6 οβγοίυ ν βοσθθ8 
815 τηδίπ ρύυσροβε ὑπ1] {πε {ἶτης ἴοσ δοϊΐοῃ 888 οοπθ. Αἱ (ὃς δγβὶ 

δρρεάσγδηςε οἵ ἴδε δῆεπιν, ΠΟῪ Οὐἱν Κπον ἐμαὶ 6 [88 οοπὶς “ἴο 86εἰς 

ξοοά ἔοτ τ18ε 908 οἱ βγεῖ (2:9). [Ι͂Ἢπ {με βοοοῃά ρ͵δςς, Βς πιδῖζθϑ πὸ 

τοονς ὑμ6}] Βς 845 οοπιρἰεἰεὰ δἰ5 διτδησειηθηΐβ 5ο ἰμαὲ (86 σοσξ σδη ὃς 
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ἄοπε αυἱοκὶν. 1 δποίμεγ ἀρρεδὶ '5 πιδάς ἴο Ατί., ὃν ἴδε {{π|ὲ ἃ τερὶν 
ΟΟμλο5 20 ἕογοε ἰμαὶ Ἅδη θὲ οοἰϊοοιεα ἰπ ϑ8η. ν1}} θὲ δὺ]ε ἴο υπᾶο μἷ5 
υπάεγίακΚίησ. Μετν ᾿ἰκοὶν ἐπε τετηδίπᾶογ οἵ ἔμε εαγίϊεγ ἀπϑυςςεββίυ! 
δηΐεγρτῖθο [οἱ] διοαὰ ἢἷ5 ψοσκ, ἕοσ ἔμβεστε πᾶν δανε ὈθοΠ 50Π16 βεςίοἢ 5 
υπάϊδιυγθοά οΥ θυὲ ραγίὶν ἀδμλο 3μθὰ Ὁν σδυπι ἀπά ἢΪ5 στην. 

Ιῃ τὰς ιμἰτὰ ρΐδος, Βα σαπις ἴο [6γιι5. θΒαςκθὰ Ὁν δὴ διτηθά συδσὰ, 5ο 
(μὲ 8 ἴογοβ τηυβίεγοα ἔγοτῃ με ρβορὶεβ οἵ ἰῃς ἰδπὰβ πουϊὰ ποῖ θὲ ἃ 
ΒΟΙΙΟΙΙ5 τηδῆδοα δὲ δὴν ἰἶπηα. ΕΖγα νγἃ8 οοπίεηϊ ἴο ἴδε ἢἰ8 σᾶγανδῃ 
δοῖοβθ ἴδε ἀεβεσγὶ ψίτβουξ τ] Πασν εβοογί, ἰγιιβίϊηρς ἴῃ ἴμς ῥτγοϊεςξίοη οὗ 

«6 Μοβὲ Ηἰξῃ (ΕΖζε. 8511.); θυαϊ Νεὴ. αϊὰ ποῖ ἐγυβὲ δε σᾳταςίουβ ἰη- 
Βυσηοε οἵ μ'8 Οοὰ ὕροη ἴῃς δπεπλῖο5 οἵ Ηἷβ ρεορῖὶς, ἀπὰ ναβ ρἰδὰ ἴο ὃς 
βυρρ εὰ τὶ ἃ συδτὰ (25), ν μοι, ἰξ 15 βαίς ἴο δϑβυγτωης, γὰ5 88 ἰδγζα 85 

Βε οουἹὰ ροββῖθ]ν βεσυσε. Αρασγί ἔτογῃ (μδί μὲ βθεῖβ ἴο ανὲ οδιτίεὰ 
ἔτομλ Ῥεσϑ., οὐ βεουγοα εἶ5ν., ἃ [ἰΌ6γ8] ΞΌρρὶν οἱ ψεδροῦβ, 80 (δδῖ αδἱ ἰῃς 

Ῥζορεσ τηοπχεηΐ με οουἱὰ ςοηνετέ μῖ58. ψβοὶε ἔοτοα οὗ ψοσσλεῃ ἰηΐο ἃ 

με] -δαυΐρροά ἀττὰν (4"."). 
Ιη τὰς ἑουγίῃ ρῥΐδος, σοηίγαγυ ἰο ἐδε (μγ.᾿ 8 ἰάθα 858 γενεα]θὰ ἰῃ ς. 3, 

ΝΒ. ἀϊά ποὲ αἰζειηρίὶ ἴο δγεσξ ἴμε χαΐββ' αηι}} ἰἢς α8ὲ βίοῃης νγὰ58 ἰαϊά 
ἴῃ 186 ν͵4115 (65 γ). Τῆεα ποοάδθῃ ψαΐεβ οὗ {με εἰν, δος. ἴο Ὁ. 3 ἴδῃ 

ἴῃ υμηθετς, πεσγὰ {με τοδί νυ πογαῦ]ε ρᾶγίβ οἱ [18 ἀείθδμοεβ. Απ Ἔσθεταν 

ταἰξμξ εαϑν 810 Ὁρ δὲ ἰσδς στ ἃ ἰοσγοῖ πὰ ὑπάο ἴῃ ἃ πιοτηεηΐ 

186 ἰαδοὺυγ οὗ ἄαγβ. Τμε ψαίεβ ψεγε οἵ ᾿{1|6 υι56, βδανὲ 88 ἃ Ἅσῃεοῖς, εχς. 

85 ἴδεν ψεσὰ συδγάεα Ό. ἰγοορβ, ἃ ξυδγὰ εβίδο ἰβμοὰ ὃν Νεὶ. 88 βοοῦ 
85 ἴδ6 χζαΐεβ ὝΕΣ ἴῃ ῥἷδοα (γ35.). 6 (Β6 ρϑορὶς όσα δὲ σου οα 
186 ν 4118, ἰς χυδγαϊης οὗ 411 1με ραΐεϑ ψουἹὰ δ6 ἱϊῃροβϑβίθὶς, δῃὰ 50 
μὲ μαζί οἵ ἴδε νογῖς νγὰβ ἀδίεστοὰ ἀπε} τῃς ἰαϑῖ, 80 ἐμαὶ ἰξ πουϊά 

Πανοσ Ὀ6 ροβϑίθὶς ἰο 8ᾶν οὗ Ηἷθ ψοσὶκ “ τΒδὶ ἰ158 ζαΐεβϑ μδὰ θεθεη δυγηοὰ 
σα ὅτε. 

ΎΒεβε σοπϑίἀθγαιοῃ8 γα βυβιοίδης ἴο Βῃῆον ΨὮΥ Νεβεγιδῃ 

βυςοεοάεα ψΒετε οἴδμοῖβ Βδὰ ἔαιϊεά, δηά (Βαϊ ἴῃ βρὶίε οἱ δε ἔδοϊ 
(Παϊ ἔγοτῃ ἴῃ6 τηουηθηΐ ΒῈ ϑδεὶ ἴοοῖ ἴῃ 76γυβαίθτη ὑπ} (Π6 Ἰαϑὶ 

ϑαῖε νγὰβ Ὁ}, Ἰοοκεα, δηά συδτάδά, [Βς Ἔποιηΐθβ οἱ κἰβ ρθορὶἊε 
μιά Ὀεδη ρογβίβίθηϊ, πυσηθσγουβ, δοῖϊϊνα, ἀηα τεβουζοοῖα!. Ὠαβρὶίς 
81} {πεῖγ εβοτίβ, ὈῪ βοοσῃ, Ἵοδίοϊθγσν, ορθὴ Αγ, βεογεῖ ἰηϊσίρυς, 

δηά ὈΙδοκ ἰγεδοβεγν, {μῸν ἐα!]θά, Ὀδοδυβε ἴμοΥ σεσα ονοῖ- 
ταδιοδεά ἰῃ {δε βίγυρρ!α Ὁ. {μεὶσ στεαὶ ορροῃεηΐ, Νεβεηδῃ (Βς 
50ῃ οὗ Ηδοβδ ἢ. 

ΤΕε ουἷν οἴμεῦ δομιίενοσηθηὶ οἱ ΝΕ.᾽8 δγϑὶ ρογίοα 85 βόνεσμῃοσ οἱ 
- Ταάδῇ, θαττίης {μῈ πιδαβιγοβ ἴο ργοσυγε ἃ ρορυϊδιίοῃ ἴος [Ἔγυβ8. (111), 

, Μὰ5 1Π6 τε εἴ οἵ με αἰϑίτεββ οἵ (ἢ ροοὸῦ ρεορίες σῆο πδὰ θδϑη σγτουπὰ 
ἄονῃ ὃν {δεῖν τίσ μοῦ ἀπ τλοσε ρονεγίυ! ποίρῃθουτβ (ς. 5). ΤΈς ρδ5- 
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5ᾶ5ε ἰ5 οἵ ρστοδί ἱπιροτίαπος ἴῃ ἐπα ᾿ΐρῃξ ἴὲ τπτονβ ἀροη ἐπε β8οοίαὶ οου- 
ἀϊξίοηβ οὗ ᾿υἀδΔἢ ἴῃ {με ρετίοά 444-..32 Β.Ο., δπὰ ἴοσ {86 πείοομης δ αϊ- 
ἄοῃ ἴο οὖσ Κπονίθάσε οἵ ἴῃς Ἄομδγαςῖοσ οὗ Νεὰβ. Ηδς νγὰβ ποῖ ἔοσ δ 
ἰμβίδηι ἀδαΐ ἴο {με οσίεβ οἵ ἀἰβίγεββ, δῃὰ ἢς ψα8 ζεησγουβ ἰῃ μἷβ οὔτ 

ςομ τ υϊοΠ5 ἴοσ ἐμεῖς γεϊϊεί. Ἠς σομβίδμε!ν υϑοα ἷ8 ρεζβοηδὶ [υπᾶ8 
(0 τάδε ἷβ Ὀγεΐμδγεη ῆο δαὰ Ῥεθη 8ο]ὰ ἰηΐο βεἴανεγυ. ΠῚ Νεᾶ. 
5 8 εὐπυςῇ, 85 5 χυϊῖε ρμοϑβϑίθὶε, ες δὰ ργοῦδοὶν θηίογεὰ [86 56γ- 
νῖςε οὗ ἰῃε Ρεῖβ. Κίηρ 858 ἃ ροοῦ 8ἰανε, δῃὰ ἰῇ 1ῃς ἰδΐεσ ἀδγϑ οἵ μὶβ ροσσεσ 

διὰ σπεα] ἢ αἷὰ ποὶ ἰογχεὶ ἢἷ8 δασὶν βυβεγίης, δηὰ τγᾶϑ ἰζθθηϊν βυταρᾶ- 

τεῖίς τονασγὰ οἰβοῖβ ἴῃ [ἴκὸ αἰϊυδοη. Ευγίμεγ, δ βοσνοὰ σἰϊμουῖ 

βαίασυ. Ης Κπὸν ἐμαὶ [86 Ρδορὶς ψεγε ροοσ; με δὰ Ἰεαγηβὰ ἐδμαΐ ἢΐ8 
Ῥτοάδοεβϑοῖβ, ὙΠΟ τοδὺ πᾶνε Ῥδθη Ῥεγβ. βίηςα ἰδ (ἡπῆς οἱ Ζεσ., μβδά 
Ῥοχγης Βασαν ὑροη τμ6 ρεορὶς ὃν ἐμεῖγ Ἔχαςοῃβ. 

71 ἰδ υϑυδ!ν βαἱὰ (μαὶ ΝΕ απ 5 βεσοηά δαπ)ηϊβίγαϊίοη Ὀ6- 
δ ἷπ 432 ΒΚ.σ. Τμδῖ βἰδίεπιθηῖ 18 ἱποούγεοῖ. Νεβοτιϊδἢ 88 ν8 
Ρἰίηϊν {μαΐ Β6 νγὰβϑ ρονεγηοῦ οἱ ᾿υἀ δὰ ἴον ἔπψεῖνα γϑᾶγβ, ἔτουῃ [Π6 
201 ἴο {δε 324 γϑᾶγ οἵ Αγίαχογχεβ (5.2), δῃὰ (δμδί ἰῃ [Πδ ἰδίξεγ 

γεαγ μὲ τεϊυγηθα ἴο ἰδῈ Κίηρ (135), 50 (αῖ 432 νὰ8 ἴῃς επὰ οἵ 
[5 ἢγϑί δα πυϊηϊβισαιίοη. 

ΑΙΙ ἴῃς ενίάοπος τὸ μᾶνα ἴοσ {86 ἀδίε οἱ 86 βϑϑοοπὰ ρεγίοα 8 ἰῃς 
ΒΟΙΆΡ ἴῃ 139 “-, “δηὰ δῖ ἴῃς επὰ οἱ ἀδγβ 1 δβκεὰ [[εὰνὲ οὗ δθβεηςε) ἴγζοταὰ 
18ε Κίηρ δῃὰ 1 εᾶπιε ἴο 7Ἔγυ5. Βυΐῖ (πε ἰεχὶ 5 τῦυο δὲ ἔδυϊὶ, 85 (ἢ 6 
ποῖο8 πον, δῃηὰ ἴῃ 8 τῃοηηοῖγβ ἴμογα 18 0 εἰπὶ δρουΐ ἰῃς {ἰ6 ἤθη 

ἢς τεϊυσηεὰ ἴο [εγὰ8. Βαϊΐ ἰξ τηυβὲ Βαανα θδθὴ ἰδίεσ (ἤδη 432; ἴοσ ἴῃ ἢἷ8 
δῦβεμος βενεγαὶ στίενουβ στοησβ μδὰ ἀενεϊορεά: Το. Βααὰ θεδη ρίνεῃ 
8 τεβίάδηςε ἴῃ οπα οὗ με ἰεπιρῖε σμδιθεῖβ (13.-)); ἴδε [μκὲν. μβδὰ θδεῃ 

οοταρο θα ἴἰο σῖνε ὑρ {πεῖν πα ηἰβέσαιοηβ πῃ ἴῃ 6 βαποίυαγν δηα ϑοδίζεσ 
ἱπίο {με σουπίγυ ἴο δᾶσγῃ ἃ ᾿ἰνίπς (1.3"-.)); ἃ ζεπεγδὶ ἀἰβγεζαγά οἱ ἴῃς 

ΒΑΡ δι μδά στονῃ ὑρ, 80 (μδὲ ψοῦκ 'π ἰμς δε] 45 δπὰ ἰγαβῆς δὲ 7Ἔγιιβ. 
ππεηΐ οὐ υὑπαυοβιίοποα δηὰ ὑπηϊπασγοὰ (13.5-3); τηδττίασεοϑ μδὰ Ὀδδη 

οοηίγδοι θα πῖῖὰ ἰἢς ΡΒ] ἰϑιἴη65, ἀηὰ ἴπ6 βρθεοο ψγὰ8 Ὀεσοπγίηρ οοττυρί 
(.35-; οπα οὗ [6 πῃοπθοῦβ οὗ {86 ἰῇ ῥτ.᾽ 5 ἔδπιῖϊν μαα πηγαιτοα 

ἴδε ἀδυγσῃίες οἱ ϑ4ηρ. {πε Ἡοτοηϊΐε (135). ΑΙ] 1Πε86 Πΐπρβ ὑγε- 

ΞΌΡΡοβε ἰμαῖ Νε. 8 ἀθϑϑησα ἔγοπι [6γι8. νγὰ5 ἃ ργοίγαοϊε οὔθ. Τδαῖ 

͵ἰβ πιοϑὲ ργοῦρδῦϊες ἔγομῃ οἴμεσ Ἴοῃϑίἀδγαϊίοηβ. Νεῆ. πονεῦ Ἰοβὲ ἴδ6 
ίανουν οὗ 1μ6 Κίησ, δηὰ ἴξ 15 ἀουδίίυ! τ βοῖμοῦ Ατὶ. νουϊὰ πᾶνε ρεσ- 

τηϊτἰοα δποίποσ ἱτηπηθάϊδίε αῦβοηςα. [πάρδοα, ἰζ ϑθοτιβ οἰθαγ ὑπαὶ Νεἢ.᾽8 
ϑεςοηα νἱβὶϊ ἴο [6γι8. 85 οσςαβίοηρά, κε τς Βγϑί, ΌῪ υπέανουγαθ!α 

τεροτίβ οἱ σοπαϊείομβ ἴῃ ἴμῈ Βοὶν εἰϊγ. ὙΒὲῈ Ὀγίεῖ ψὰν ἴῃ ψ βίος ἢς 
ἀεβοτῖθεβ [6 δὶς στοηρβ δηὰ ἐμ6 βιιπιπηατυ τηθὶ ποάβ ὉνῪ ψβῖοἢ ἢ 8εῖ8 

ἴδεπι τίρμι, 411 ροΐηξ ἰο δῖ5 σοπιίηρς ἴο Τυάδῃ τ] ἃ ἀεβηίτε ρυγροβα 
ἴῃ δῖ5 πιϊπά., [ἐ 8 ρτόθδθὶςε αὶ Νεὰ. βεουγεα δἷβ βεοοῃπὰ ἰεαᾶνα οὗ δὉ- 
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ϑΕΏςα ὉΥ τοϊδεϊηρσ ἴο {86 ἰκΐησ (ἢς ον] σοπάϊουβ δδουῖ πϑὶςῃ δε δὰ 
Βεαγὰ δηὰ μἷβ ἀββῖγε ἴο γεσηεαν {βεπ). 

Βυϊ ᾿ξ τς ἰδοκ ἃ ἐεγηεέμμς α φμὸ Ὅτ τὰ τῆοσζε ἰοσίυηδίς ἴῃ με γεσεηξ 

ἀἰβοογεσγυ οἱ ἀδῖα πμϊςἢ ργονί δ ἃ σε δ0]ς ἐεγρεέημς αὐ φμερε. Ἐογ ἴδε 
Ἰεϊίεσς ἔγοσαῃα {86 16 νγῖβἢ) χαγτίϑοη δὲ ΕἸἊρῃδηϊπε πὰ8 δ ἀγοβϑοὰ ““1ο 
Βακοδὶ 16 φόονόγῃοσ οὗ Τυἀδ ἢ" (ΠΠν ΤΩ 52), [86 νϑσν βαπηθ {{|6 
νοι Ν ἰ.. ΔΡΡ Ϊε5 ἐο Ἀἰπιβοὶῇ (5), ΤΈς ἀδέε οἱ (μ8 ᾿εξζετ ἴ8 407 Β.6., 
δηὰ τδετείοσε Νεἢ.᾿8 συὶς σᾶσης ἰο δὴ δηὰ δείογε ἰΒαῖ. Βαφοβὶ νγὰβ8 
ταϊες ἴῃ ἴμα {ἰπς οὗ Πδγ. ΠῚ, 423-404, ἀπ ῥοῦ. Ὁ Βὶβ δρροϊηϊ- 
τωεηΐ. Νον Ατί., ἰδς ραίσοῃ οἱ Νεῖ., αἰὰ ἰπ 424 Β... Α58 Νεὰ.8 
βεοοῃά δρροϊπίπιεπί τιυβὲ ἢανα οΟπΊ6 ἔγομι Εἶτα, δὲ ἰεαϑί ἴῃς δερίπηϊηρ 

οὗ ἴδε ϑεοοπά δαυηϊηϊβέγαιίου τηυβὲ μανὸ ργεσεάδα ἰμδῖ ἀδῖε. ΑὮ ἰπίεγ- 
ν8] οὗ ἄνε οἵ ἰχ γεδᾶσβ τηυβὲ δᾶνα βερασγαϊθα ἴδε ἔτο δατγηϊη  ϑισβί θη, 
διὰ (δογεΐοσε (δε ϑβϑεοοηὰ ἰεᾶνς τηυϑὲ [81] νοῦν ποὰῦ ἴῃς επὰ οὗ ἰδ6 

᾿ ρετίοὰ οὗ Ατί. Τδε πιδίογίαὶ γα πᾶνε ἱπάϊςαῖεβ (μδὲ ἴῃς βϑεοοηά δᾶ- 

σαϊηϊβίσαεϊοη γὰ8 ΝΈΓΥ 8δογί; ῥγοῦ. ἴδ Ἴᾶῖὴς (ὁ δὴ δῦσγυρι ἐπὰ Ὁγ ἴδα 
ἀεδί οὗ ἐπε Κίησ. (Οεγίδίηϊν ἴδε ὄνεηῖβ ἀεϑοσ θὰ ἰῃ 1 35-: [4}} θεῖτο. 

432 δὰ 424 Β.0., 8πἀ τηοβὲ ΠΠκ ν᾽ οἷοβα ἕο ἴῃς ἰδίζεσς ἀδῖβ. 
ΤᾺε δΒιίβιογοἰἐν οἵ ἴδε βεοοηά δαἀπιϊηϊβεγαϊίοη οὗ Νεῖ. ἀθρεπὰ8 ὕροῦ 

Ὧδε σοποϊυβίοῃ τεδοπεά ἀῦονα ἐμαὶ 1.35: 8 ἃ σεμυΐπο ρασί οἱ Ν., τ[δουρἢ 

πῃ ἃ 1688 ρυζε ἔοσιῃ ἴδῃ ς. 1-6. ὙἸβοβὲ σψ8ο, [ἶκὲ Ὑοστεν, αϑβῖστι ς. 13 

ἴο ἐς ΟὨσ. τωυβὲ ποεάβ θερίῃ δῃὰ επὰ Νεῖ.᾽5 πιίβϑβίοη στὴ ἰῃς Βυϊα- 
ἱπρ οἵ [Ὡς ν8}15β. Τογτγεγ᾽β ἍἽδίεῖ ροϊῃε δσαϊηβϑὲ (ἢ ραββαᾶσε, ουϊβἰάς οὗ 

τδε ἰδῆσυαςε, [5 ἐμὲ [Ὡς Νεῖ. Βεσε “8 βἰσυρὶν ΕΖτγα (ΐ. ε., (με (γ.), 
ὑπάδγ δηοῖποσ παπιθ᾽" (Ε5.5:.). ὙΒετε ἰβ8, ἱπα θὰ, ἐπουρῇ σγοϑοαίδποα 
ἴο Ἰεπά οοἷουγ ἰο 50. ἃ νίενν. Βαυΐϊ (δες ἀἰβογεηοεβ ἄγὲ ἴοο τηδγίκοά ἴο 

τῶδκο ἴξ ἰεηδθ]ε. ΤΈς δα5ἰ8 ἔοσ {86 οὈ)εςξίοῃ ἴο ἰογεῖζῃ τρδστίασαϑ ἰ8 
νΟΓΥ δι τεπιονοά ἔγοπι ὑμδῖ ἰῃ ΕΖτγ. ἡ. Ὑὸ βυρροβε οὔδ ρϑζϑοῃ ἴο "6 
δε δυΐδοσ οὗ θοΐἢ ραββαρεβθ 5δεῺ8 ἴο τὴς ἱπῃηροβϑῖίδίθ. ὙΒοη ἴδ δηΐ- 
τὴῦϑ αϑαίϊηϑὲ Το. δῃὰ 58}. 15 οεσίδίηυ Ἵμαγαςίογίβεὶς οἱ Νεὰ. Αχαίῃ, 
τὰς τοεϊμοάβ ΒΥ ψμῖς ττοῖρ οοπαϊξίοηβ ἀγα δεῖ σἰσμξ ἃγὸ δρϑοϊυϊοῖν 
δὶ νατίδηςς τ] ἃ} ἰδὲ νὰ Κπονν οὗ Εζτα. ΕΖτγαᾷ ἀοεβ, ἱπάβεά, ρίυςκ 

ουΐ Βαῖγ, θυϊ ἔτοπι 8 οσσῃ μεδὰ (Εζγ. 95); Νεὶ. αἰϑοὸ ρὶυςκϑβ ουὖἱ Βαίν, 

Ῥυΐ ἔγοπι {86 μεδὰ οὗ {με στοης- ἀοοτβ (1.339). ΤῈ 15 ἱπηροβϑίθ]ς ἴο τπΐη 

οὗ ΕΖτα βαγίηρ ἴο {86 ἱσβάδγβ: “1 γοὺ ἀο ἰξ αραΐῃ, 1 υ7}}} ἰὰν τὰν μαηὰ 
ὕροη γου᾽" (133). Π ἴδε Οἢγ. πτοῖς ἐμ ῖ8 ραββασὸ στ ΕΖγα ἴῃ Ηἷ58 σαϊηά, 

Ι 5βου]ά 88ὰν δαὶ με τιδάς Εζγα δεῖ ἰβγουρβοιιϊζ ἰῇ 8 σῆδηποσ ρεσίος 
οδαγδοίεγϑιὶς οὐ Νεὰ. 

Ευχίβετς, ἰξ [8 ἱποοηοείνδοϊς μδὲ [δες ΟΒγ. βου! δογυρεν μανα οδαηρσεοά 
ἴο (δε ἄτβῖ Ρ. ἰῃ ν.". Ης Πδὰ θθεπ ἰγανε πο δἰοης νεσῪ γγ6}} ἴῃ 186 

τοἰγὰ 50 ἴασ. ΠῚ ες Ἰεηΐ οοἴουγ ἰο ἴμε βἴογυ ὃν ἴῃ6 δἀορέΐϊοη οὗ ἴῃς ἄσβὲ 
Ρ., ΨΥ ἀϊὰ με ποὲ διιρίον ἴὰ ᾿ὰσουρπουΐ δηά ἰδυ8 ταδκα ἴῃς σι Βοῖα 

πατιταῖϊνε ργοθαθὶςῦ ΄ϑυτεῖγ [86 Ομγ. ἀϊὰ ποῖ ἱπέθπμά ἴο ἰεαᾶνε Ν-. 8-13" 
ΟΡβῇ ἴο ϑβιϑρίεΐοη, δηὰ ἐμδῃ βυάάξηϊν ρὲ ἰἢς οἰοπίπρ βος οη ἰῃ βυςὶ 8 
ἔοττα τδδὲ τὲ τιιϑὲ δοςερί ἰξ δίοῃς 88 ζεηυΐϊπο. Ης τηυϑὲ δᾶνε οου- 
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βἰἀεγοὰ 15 οὐσῃὶ πε ἰπρ υϑὲ 85 κοοὰ 85 Ν ἢ. 8. Μογζϑονεγ, τὴν ββουϊὰ 

1δε ΓΒ σ. ἱμηνεηΐ βιιςἢ ἃ ρ᾽Εἰ40]}ν ἱποοιαρίεῖα βίοσυ οἱ ἃ βεοςοῃὰ δάχηϊη θ- 
δι ίοη ἢ 

Τι ἰβ δρραγεηΐ ἐμαῖ {με βϑεςϊίοη οἱ Ν. ἔουπα ἴῃ 135: γγχὰ8 ποῖ 8 86ρ- 
διαῖς οοτηροβίτίοη, Ὀὰϊ ἃ ρατί οὗ (δ βίοσν ἰουπὰ πῃ 1-ό. Απὰ γεῖ ἃ 

Βεςιοη 8 ἰδοϊκκίησ, ἴοσ 1.35 Ὀγεβυρροβεβ ἱπέοστηδίίοη ψμϊορ μα ἀο ποῖ 

ΡΟββεβ8, ἑ. ἐ., (ἢ οσολϑίοῃ οὗ Νεῖ.᾽5 τεΐυγη ἴο 76γι8.; 1.31.5 βυρροβῖβ 
ψθδί (ἢς τιδίεγίδὶ τγᾶβ ἰκο. Τυβϑῖ 85 ΝΈἢ. μαὰ δεασὰ οὗ ἰε δά οοῦ- 
αϊξίου οἵ {δε ρεθορὶς δηά οὐ (ἢς νν8}}5 (13), (μαι γερογίὶ θείης {πε οσοδβίοῃ 

οἵ 8 ἄγϑβί νίβίς, 50 ἤονν ἔμεγε μῃβαὰ θθεὴ Ὀγουσῃὶ ἴο Εἴτα γερογίβ οὗ οἴ μεσ 

ΕΥ̓] σοηαϊτίομβ προ 811 Ηἷπὶ ἴο τπᾶῖκα ἃ βϑθοοηα ἄρρεδὶ ἰο ἴδε Κίηρ 
δῃὰ ἃ βεςοπὰ ουζηεν ἴο [εγυ8. Ὁηϊογίυπαίεϊν {86 πηεπηοῖγβ μανα θα 
οοπάεπεοοα ἴῃ ϑοπιῈ γεβρεοίβ----ἃ ραββϑαϑε πιυϑὲ ἢᾶνα [4]1εἢ οὐδ Βεϊναθῃ 

νν." 554 γα εἐχραηάοὰ ἴῃ οἰμεῖβ, 885 δεβϑί δοοοσγάθά σὴ (Βς εὐϊ- 

ἰοτ᾿β νίενγβ. 

(4) Τὰε Κεὶρπ οἵ Ανγίαχεγχες 11 Μπηπεριοη---4ο4-358 ΒΟ. 

νῖγε μβᾶνε ββεῃ δοοά τϑᾶβοῃ ἴο ρἷἶδος [86 πηϊβϑίοη οὗ ΕΖτγὰ αἴΐεγ 
ται οὗ Νεβειιίδῃ (νυ. 5. ὃ το), Ὀὰΐ [86 στουμάβ ἴοσ Ἀχίηρ {μὲ 
ἀδῖε τόσα οἰ οβαῖὶν ἃ΄Ὲ ΝΈΓῪ 5ἰθοηἄεσ. Ἦνε μᾶνὲ Δρραγεῃῖν ΠΟ 

δυῖβουν σαν ἴμαΐ οὗ (86 (ΒγοηΪΟΪοῚ ἴου {μὲ πᾶπλε οὗ δὴν Ῥεῖ- 
ϑἰδη Κίηρ ἴῃ οοπηδοίίοη ἢ ΕΖτα, δηὰ ψὨδίενεσ πιᾶν Ὀε 5αἱά ἴῃ 
ἢἷϑ ἔανουγ 8ἃ5 ἃ Ὠἰβίογίδῃ, μθ Ἴεγίδίηἱν 5 ποῖ ἴο Ῥὲ {πιβίβα οῃ 
αυεβομβ οἵ σβγοηοίορυ. ΕΖγα Ὠἰπηβεὶῇ δ]}υ 168 ἴο ιἷβ τουδὶ 
Ῥαπεΐδοίου βἰπΊΡΙν 85 “ (8ὲ Κίηρ," δηὰ Αγίδχεγχεβ 8. ΟὨΪΥ τηδη- 
Ὀοποά ἴῃ {86 ΟΒγοηίοϊεγ᾿β ἱηἰσοάποϊίοη, ΕΖτ. γ"- 7, δηὰ ἱπ {88 
Αγαχηδὶς ἀοουμιθεηί. Τα ἰαϊίοσ 15 σουίδίηὶν ποῖ δυίμοπίὶς ἴῃ 
115 ῥγεβεηΐ ἴογπηι, δῃὰ τᾶν ὈῈ ὙΠΟ δὴ ἱηνεηίίοη. Αἱ (δ 
ΒΔΙῺ6 ἴἰτηθ 7527 γοαυῦγεβ βοὴ δηϊεοοάοηϊ, δηἀ ἴΒεγὲ τηᾶῪ Βᾶνα 
Ῥδθῃ ἴῃ {86 ρεηυΐδης Ε'. [ῃς6 οτρίπδὶ ἄβογεθ, οὗ ψηΐο ἢ να Βᾶνα 

ΟἿΪΥ δῃ διπαζίηρ εἰαροσαίίΐοθ. (εγίδί εν τὰ ἀάγα ποῖ ἔο]οῦ 
Κοβίετβ δῃὰ ρἶνε ἘΖια᾿β ἀδίε 88 308 Β.6., ἴοσ “ἰδὲ 71} γεαγ᾽ 
5. ἐη γον υπίγυβίποσίηυ. Απὰ γεῖ {Π6 σοποϊ υβϑοηβ. τεδομεὰ 
ἃῦονα 88 ἴο ἴ88 ἰηΐογναὶ θεΐψοθη ἴΒ6 ἴνο ἰεδάθτβ ψουἹά βὺρ- 

δεβῖ {μαι ΕΖγα᾿β σσοσκ 8 ἀοηα ἴῃ ἴῃς Εγϑῖ χυδτίεγ οὗ {π6 ἔουσί ἢ 
ςεπίυτΥ. ᾿ 

Ἐοσν ἰδς ϊβίοτυ οἵ ἘΖζτα γα Βᾶνε ἴνο ϑϑυγοεβ, ᾿ΐ8 ΟὟ ΠΕ ΠΊΟἾΓΒ, 
511. 816.19. τι -3.. 18 1.1 1.28. ΟἿ1“116. 12-1ὸν δηᾷὰ [ἢς τεβὶ οἵ ΕΖσ. γ7γ-1ο, δῃὰ Νε. 

81-12 σε 16, ῬΑΓΊΪΥ ἱΐ ποῖ ΒΟΥ ἀπε ἴο ἴμ6 (Ἀγ. 
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ε ἴυτῃ δτϑοῖ ἴο βυτε στουηά ἰῃ Ε. ΑΞ εἰ ἀ δϑονε, 7" β8ονβ ἰδὲ πὲ 
ἃτε ἰογεθὰ ἴο Ὀεκίῃ ἐμ μιοάδτας γές. Ἐ,. τηυβὲ Βανε οοπίδίποὰ βοῦς δο- 
φουπὲ οἵ [ῃς ἔανουγ οὗ με Κίηρ, ἃ ρϑγαδὶ]εὶ ἰο Νε. 2᾽-ν.. Ὅδε ουϊουγεῖ 

οἵ ῥγαῖβε 18 ἄυς ἴο (με ἕδος ἐμαὶ (ἢς Ρεγβ. ἰίπρ δὰ φίνεη Εσγα ρειτηΐϑ- 
δβίοῃ ἴο 5ὸ υρ ἴο 7εγυ5. δ ἴδε Βεδὰ οἱ ἃ εασζαναθ. Τῆδὶ 5 ἐχαςῖὶν πδδὲ 
πὸ Βᾶνα ἴῃ μὰ δεχίπηίηρ οὗ (86 ἄδογθα, 7:5, δῃὰ ἱβογοίοσε τὰ ολπῆοῖ 
ἄδην ἴδε ροβϑί ἢν (μδὲ {μεγε ἰβ ἃ βεγτῃ οἵ δῃ οσίβί δὶ εἰεηεηΐ Ὠεζε, 
οἵ ψεῖςἢ εἰδπηθηΐ τόσα Δποη. 

ΕΖτα᾿ 5 βίογυ 8 ΝΈΓΥ ὑη}κὸ Νεδ.᾽5. Ης ἴονεβ σταρδὶς ἀείαἱ5, δηὰ 
βρεηᾶβ πγυςἢ οὗ μῖ8 βϑρᾶος οὔ β0ςΒἘ ροΐπίβ 858 1με ψδιεσίηφ δηὰ Ἴοζῃρο- 
βἰτίοῃ οἱ ἰβ οοιῆρδην, ἰδ πηδᾶβυγεβ ἴδίκθη ίοσ ἃ 3δίε ἰουύγιεν, ἴδε οὐ5- 

ἰοὰν οὗ δε ἰγϑδϑυγοβ ἰπίσυβέοα ἴο δἰπι---ἰ(Πδὲ ἰβ 41} [δὶ τὰ δπὰ ἴῃ τμς 

δυϊπεπεῖς ροτγίϊομβ οἱ ς. 8. ὕροῃ ΐ8 αιτῖναὶ ἰπ [ἐγὰ8. γὲ βᾶνε ἰῃΐοσ- 
τηδίίοη ἴῃ Ε᾿. πῃεγεὶν οἱ {δε τεροζὶ οὗ ἔπε τηΐϊχθα πηαγτίασεϑ, οἱ 88 αἀΐ5- 
ἔγεββ ονὲσ ἴμεϑβε [ἰἀἰηρ5β, δῃηὰ οἵ ΒΪ8 ργαγεσ---ἰογ (Βδῖ ἰβ 41} {βεσε ἰβ 'ῃ ς. 9. 
Ηον τοῦυςἢ ἀερεηάδσηςε ͵β ἰο ὃς ρίἰδοοὰ οἡ ἴδε τεβὲ οὗ (δε βίογυ δδουΐ 

Ἐζταὰ ἰβ8 ςεγίδί εν ὀρεὴ ἴο φυεβέίοη. γε Βᾶνε, αἱ 41} Ἄνεπίβ, ἃ ποίε ἴο 

ξυϊάς υϑ, ἀνθ δου ἰξ ἰ8 ϑοιηε ναί ἱπάςδηϊίε. [Ιἢ ῥγαίϑίης Οοὰ ἴοσ 

18ς ἔανουγ οὗ ἴῃς ἰκίησ, ἢς βίδίεβ ψῇδι (μδὲ ἕδνουσ ςοηβίβίβ ἴῃ, νίζ., 
“10 μίογι ἐν ἴς Βουβε οἵ Οοὰ πιο ἰβ ἰπ 7εγυ5." (757). ὙΤΒς ποσὰ 

“κἰογὶ ἔν "" ἰ8 ἰοιιηὰ εἶν. ΟὨΪΥ ἴῃ 18. ς ς᾽ 60". "- » δηὰ ἰβΒ υϑοὰ {Βεγὰ οἵ (Ὡς 

εταρὶε ὑνῖςς; ἰξ 15, ἱπάςεά, βοσηετμδὲ ναζυς, δηὰ γεῖ [8686 πογὰβ πιυβὶ 
Ῥτονίάβ ἴδε κεν ἴο ΕΖγβ᾽β πηγίβϑδίοῃ. [ἰ ἰβ οοῃϑβίβίεηὶς στ Ἐπ ἷ8 ΚΟΥ͂ 
(δὲ σἤεη ΕΖζγα ἱμϑρεοῖθα 18 σοϊρδην δὲ Αδμαᾶνὰ δηά ἰοιιπά πεϊξβεσ 
ΡΓ. ποῖ 8018 οἵ [ενὶ (ν. οὐ 8:5), Βα Κερὲ Ηἰβ σαγανδῃ ἴῃ σδσὰρ ὑπὲ} Βα 

μδὰ Ὀγουρδὶ ἴσοτλ (δϑίρῃία ἃ βυβιοϊδης Ὡυσηθοσ οἱ “ταϊηϊβίεγβ ἔοσ ἴδε 

Βοιιβε οἱ Οοά᾽" (8:"). Αποίβες ἰεδαάϊπρ βυδ)εςὶ ἱπ (μΐ8 Ρατί οἵ Ε. 8 ἴδε 

ΡΓΌΡΕΓ βδίερυδτγάϊησ οἵἱἨ (με Ιαγζε ἱγεδβυγεβ ψ Ὡς ἢ Εσγα δὰ ςοϊεοϊοὰ 
ἴοσ ἴδε ἱεηρίε. [π οἵμεσ ψογάβ, 4}} οἱ Ε. ἰῃ ς. 8 ϑυρρογῖβ. δϑοϊυΐεὶν 
ἴδε οοποϊυβίοη ἐπδὲ ΕΖτα᾽5 Βοος πιἰββίοη νγὰ8 ἀεϑίσιθὰ ἴο σαῖτν ουΐ [86 
Κίηρ᾿β ρυζροβε “το ρἰογιγ με Βουδε οἱ σοὰ νβΐο ἢ ἷβ ἴῃ ]εγα8.᾽ 
Νὸν ἰΐ νὰ ἜἼχδηχίηε ἴ6 Ασδπι. ἀοουπιοηξ οοπίδίηίης ἰμ6 ἀδότες, τὰ 

βηά 4 μαζί οἱ ἰξ ἴῃ Βδιτθοηων σὶ ἐπ ΐἰ8 Καν. ΤΈΘ ργ. δπὰ ἴεν. ψεγε 
ΕΧΡΓΕΒΒΙν δυϊῃογίβϑοα ἴο σεΐυσῃ τὶ ΕΖτα; δε νὰϑβ ἀϊγεςϊδὰ ἴο ἰακε ἴο 
]ετυ8. ἴλε οβεγίπρβ τδὰς Όν (με Κίησ δηὰ ἢἷβ οβῆςεγβ δῃὰ ὃν οἴμεῖβ 
(φγεβϑυσηδοὶν 1615), τ ἰςι Βαα Ὀθοπ σίνεη ἴοσ ἰδ6 ρύγροϑε οἱ αἰοσ γίησ 

ἴδε Βουβε οἱ Οοά; δηά νγὰ8 φίνθῃ ἱπβίγυςιοηβ ἴο υ86 18με8ὲ υπά5 ἔοΣ 
ἴδ ρυγοθαϑθα οἱ βυρρ 68 τεχυίϊγοά ἔογ {πε ἰδρὶς ταδὶ. ὙΒετγείογε 
1.5 ρατγίὶ οἵ (δες ἄδοζες γ15.-Ὁ Ὀαττίης ἃ ἔενγ οὈνίουϑ Διῃρ! βοδίϊοη 5, ἰ5 
Ροτίοςν οοῃϑίβίεπε τῖτ [θ6 τλαΐῃ ρυγροϑε οὐ ΕΖζτα, δπὰ ἱΐ ἰΐ 15. ποῖ 
οτἶξίηδὶ, Βαϊ ἃ ργοάδυςξίοη οἱ [δε (Ἀγ,, τμϑη 118 βίσδηρε μἰβίογίδῃ ἔοσ 
οὔσας οοπιροϑοὰ 8 ὑγοσίς τῆοσε ἴπδη υϑυδ!ν ἴῃ παῖτηοην τὶ 115 ϑεϊἴης. 
ΠΗ εῖβ ρατὶ οὗ ἴῃς ἀδοζος ἰ5 δὐυϊμεπεῖς, (μεη οἱ οουσϑε ἴῃς ἀαῖε οἵ ΕΖγα 

8 Βχοὰ ἰῃ [δε τείψτι οὗ δὴ Ασί., δμὰ μδὶ οουϊά οηἱν θεὲ Ασί. Π. 

Τῆε ταβὶ οἱ ἴδ βἴοσυ οἱ ΕΖγα πιυβὶ θὲ ᾿υἀκεα ὃγ ἰΐ5 οσῃβίϑβίεπου πὶϊ 
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τη ϊβ ςεμίταὶ μεθ. Νοῦν ἴδε ἴκεν., σβοῖὰ ΕΖγα νγὰβ δἱ βϑις ἢ ρϑίῃβ ἴὸ 
Ὁείηρς τ ἢ Ὠἷπι, ἀγα εταρίονθαά ἰῇ οἴου τᾶυβ ἴμδῃ ἰῃ (δς πιϊηἰϑιγαιἱου5 
δὲ [δες ἰεηρῖε, δὰ ἰδεγείοσε ἴῃ ραββασε Νά. γ79- 8: 15 ὀρεῃ ἴο ζτᾶνα 
βιιΞρίεΐοη, ψΐϊς (ἢς ἰδίογ ρογίϊοηβ οἱ ἐμὲ ς., {με δοοουηΐ οὗ ἴδε Ἐεαϑδὲ 
οἵ Βοοίμ5 (8:-1.) 15 ἰῃ δειίετ βίδίθ. 
1 πᾶν β8εεπὶ (δὶ ἘΖγ. ο, ἩΒς ἢ ἰ8 πλοβεὶν ἔγοτα Ε,., σουά μανςε ἰο ὃἊς 

τε͵εςϊοἀ οὐ ἴμεβϑε στουπάβ8. Βαΐ ἃ οἴοϑεγ ἰῃβρεοϊίίοῃ Ἂβίβ 5868 ἃ σοοὰ 
οοπηῃεοϊίϊἯοη. Βεη Εζγὰ ἰεασιθά ἐμαὶ ἃ ἰασγε πυπιδεῦ οὗ ρεορῖς, ἰῃ- 
αἷυάίΐης ρζσ. δπὰ ἴεν. μιδὰ ἱπέοστηδστίοἀ τ] ἐογείχηογβ, ἢς οουϊὰ 866 
ἴδιαι Εἰς ρίδη ἴο μἰοτί ἔν (με μουϑε οὗ σοα που]ά θὲ Βορεῖεβϑβ. ΤῸ ταδὶπ- 
ἰδίῃ (δς ἰεταρὶς γἰϊυδ] τ] ργορεσ ἀἰχηΐϊον τοαυῖγεϑ 8 ρθορὶς οὗ ρυγα 
Βοοά, ἔος {με δπιδὶ ζαπιδιίηρς ρθορὶς Ὑν}}} γεϑυϊὶ ἴῃ δὴ διηδισασηδιίης 

τεϊϊ σίου. ὙῊΐ8 ἱπιεγπηαστίασε πλυβὲ θὲ Ἄομεοκοα Ὀείοσε δὴν μὶοσι γί 
οὗ (δες ἐετρὶς 8 ροββίδὶε. Τῆς βδαιεὶ ἴο ἘΖζγαβ ἰατηεηΐὶ (ΕΖγ. 10) ἰ5 
ποῖ ἔτοπι ἷβ8 μδηά, υΐ ἰῃ (μ6 πιαίη ἰξ (6115 ἃ ἔσιια βϑίοσυ. Ὑεσε δὲ 

βισικίησ ἰεδίυτεβ τ πΐῖς βυρρεβὲ δηοῖδεσ ρεη ἰμδὴ ἴῃς (τ. 8. ϑυχεῖν 

βοιῃοί ες ταυβὲ μανε Βαρρεηθὰ δέϊζες ΕΖγβ᾿β ὑγαυεγ, δηὰ ἰβεσε 8 ὯὨῸ 
ἐσ ργοῦ  Ὀ ν ἴῃ ἴδε ἀΐνογος βίογυ ἴῃ 115 τλαίη [εδίυγεβ. 
1 ΕΖτα μδὰ δηγιβίηρς ἰο ἀο ψῖτἢ 186 εβι δ 15Ππιοηὶ οὗ ἴδε ἰανν---ἀπὰ 

Οὖζ ϑουζοεβ ἴοσς [ἷβ Ἄνεηΐ ᾶγὲ γεν ϑοδηΐν δηὰ ροοσ---ἰ ιἷἰ8 ρασγί οἵ 5 
ποσῖς οου]ὰ Βανε οοτῆς δδουΐξ οηἷν 85 ἴ86 οοπαϊιίουϑ με ἀϊβοονεγθὰ οοῦ- 

βἰγαϊποὰ πἰπὶ ἴο ἴυγῃ δβίάς ἔγοπι 88 τηδὶπ ρυγροβθ. ϑίδ. εἰ ρ ἢ βῖϑε8 
18ε ἔαςξ ἐμαὶ δοοοσαΐϊηῃρς ἴο οὖῦ ϑοῦυγοιεβ ΕΖγα νγὰ8 {Π6 ρόββϑεββοσ οἱ ἴδς 
αν, οί ἰΐ5 δυΐβογ (σεβοῖ. 11,19.»..),. ἍΜ ΒεΩ Βα Ἰεαγηθά οἱ (δς πιϊχοὰ 

τοδιτίασεβ δῃὰ πδὰ ἰδκεπ δρργοργίαϊς σηδᾶϑυσεβ ἴο ὕσοδκ ἴμεπὶ ὑρ, Β6 
ταῖσμὶ νὰϊ] μανε ἔεϊ: ἰδὲ {με ρεορὶς σηυβί σοπίοστῃ ἴο ἔδ6 ἴδνγ ἱπ 8]} 
τεβρεςῖβ Ὀείοσε ἔβετε γἃ8 ΔῺΥ Βορε οἱ πηακίηρ (86 ἴερὶς ποσϑδὶρ (86 
οδηῖζαὶ ἰηΐετεβὶ ἴῃ 1εννῖβ {πὸ δηὰ τεϊσίοη. Βαυῖ ἴξ τηυβὲ θὲ τγεπλετω- 
Βετοά τμαὲ δἱ τιοϑὲ ΕΖγαβ οοηποοϊΐοη τῖϊῃ τῆς ἰατγ νγὰβ βἰ'σῃε δηᾷ 
ἱπεϊάεηϊδὶ. Ουγ ἰάεα οἱ ΕΖγα᾿β μαζί ἰῃ ἴῃς ἰδὺ πυυβὲ ἀερεμα ἰδγβεὶν 
ρου οὖ ορίηΐοη οἵ ἴδε οτὐθα Ὁ] ν οὗ ἐπ 6 ἀδοτες (7 5.). 
Τδε ο. ἀεα!ησ τ ἢ τΠ6 τεδάϊης οὗ ἴδε ἰὰνν (Νε. 8) μα8 οδυϑοὰ τους 

ἀἰδουβείοη, ομἰεῆν 85 ἴο 118 ριόρεσ ρίαςς. Κοβί. 15 οοηδάδηξς (πδὲ 
ἴξ ταυϑὲ ἕο ον Νὰ. το. Ης δζιεβ ἰμαξ ἴῃ ς. 8 8 ΠΕ ἰδ '5. ἰπίσο- 

ἀυςεὰ, δηὰ (86 ΟὨΪΥ πεν ἰδ τηυϑὲ θὲ (86 ρζ. οοάβ. ΗἜ δῃδῖγβεϑ 
ς. 9, 1ο δῃὰ δηάβ8 πο γείεγεηος ἴο [5 οοὐθ. [τ (5 ἂν ΒῈ 1 ΐηΚ5 Β6 
Βηάβ ἃ Ξυϊίδθϊ]ε ρίδος ίοσ ἰῃς ἱσουδ᾽εβοιης ᾿ἰϑὲ, 79:73, ἰοῦ δῇϊεσ Νε. 9, τὸ 
ἴδε ρεορὶε [εἰς (Βε πδοὰ οἱ ογχζϑηϊβαίίοη, δῃὰ 8 [13ϑὲ νγχὰβ8 τηδάς οἵ ἰδοβε 
ἴπ ἴδε ΠΕῊΪΥ ογεϑηϊϑοα σομηπηυπίῖν. Α58 μὲ ἀδεῖηβ ἴδε [15 οἰοϑεῖν 

Ὀουπὰ ν] ς. 8, Βε ρίδοεβ ἴα Ὑδοἷς βεοιίοη, γ6- 8:9, 85 δε ἀΐγοςξ βοαυεὶ 

ἴο Νδ. ο, το (γε. τε), 

Τοστεν πῖϊ δαυα] οοηβάξηςς οἶδοεβ [ἢ 5 βεςϊίοη, γ75-8:., θεῖ σεεα. 
Ἐζι. 8 δῃὰ ο. Ηε ρεἶνεβ (δε ἰο ον ίης γεαϑοῃβ ἴοσ ἴῃς ἐγδηβροβίἰοη 
(Ε5."5.55.): (1) Τὸ αυοῖε Ηἷ8 οντὶ νοτάβ: “Βεσα 15 ἃ οἶδασ δηά οοῃβίβι- 

εηὶ βίοτυ, ἴμε ΟἿΪῪ εἰεας δηὰ Ἵοηβίβίεης βίοσυ ἀθδ της τὶ ΕΖτὰ (μδὲ 



50 ΙΝΤΒΟΒΌΟΤΙΟΝ . 

885 Ἄνες θθεη (οἷά ὉῪ δὴν οὔδβ.᾽" (2) “Ἴδε ἀδίεβ φίνεῃ ἴῃ βυςἢ ῥγο- 
[υβίοα τὰτουρπουξ ἴδε παιταῖνε δζὲ ποὺν 4]1 ἰπίε!]ρῖ}]6 ἕο δε ἄγβὶ 

εἰπγε.᾽ (3) Ηδ 5668 δῇ ἱποοηστυΐϊίΥ δεΐπεεθη ς. 8 δηὰ ἴδε ς. [ο]] ον, 
Βηάίηρ ποϊμίησ ἰο δοοουηξ ἴοσ ἰῃς βδοκοίοί δῃὰ 85865 ἰῃ οἱ", Ὀὰΐ ἀδθεσι- 
ἴῃς ΕΖε. το, ψ βίο ἢς (Ἀπ κκ8 Ἰδοῖζβ 8 ςοποϊυβίοη, σοοὰ οτουπάβ ἴοσ ἴδε 

ταουτηΐησ. (4) “ἘΖτΓα τπᾶῖκοβ Ηἷβ Ἰοῦσμεν ἴο 7εγι5. ἴῃ ογάεσ ἴο ἰεδοῖ 
δηά δάἀπιϊηϊβίοῦ (μ6 αν, θυΐ 1 8 ποῖ ΠΕ] 12 γεᾶζγβ δίξεσ ᾿ἰβ αστῖνδὶ 
1μδὲ με ἄγβὲ ργεϑεηΐβ ἴξ ἰο {με ρεορὶςβ." (5) Αμοίμεσ ροίΐηϊ ου ψβὶςὰ 
ΤΑυΟἢ βἔγαβϑ ἰβ ἰδ 8 (8δὲ ἴῃ ἰΒς ῥγεβθηΐ δγγδησειηεηΐ ἰῃς αΐνοτος οἵ 
δε ἐοτεῖσεῃ τῖνεβ (ΕΖτ. ο 7.) νγαϑ εβεοϊοα δοοοσγάϊης ἴο (δς ἰατν, δῃὰ ἐμαὶ 
Ῥείογε ἐδὸ ἴδὺν νὰ8 τηδὰε Κπονσῃ. 

Ἑοσγτηϊάδθ]ς 88 ἴῃ6 δὕτὰν οἱ διχζυγηθηΐβ ἷ8, ἰξ ἰβΒ ποῖ οοηνϊποίησ. ] 

τπᾶκα ἃ ἴεν οοτησηθηΐβ. (1) [ἴ 158 ποῖ ροβϑίδ]ς ἴο τὔδκε δὴν Ἂοἰεδσ δπὰ 

Τοῃϑβἰβίοπὶ βίοσυ ουΐἱ οἱ ΕΖε. 7-1οὸ δηὰ Νε. 8-το, ίογ (δε Ἰαϊίοσ ς., ουΐ- 
5:ἀς οἵ ς. 8, πενεῖ οοηϊδίη ΕΖΊγα᾿ 5 πᾶπιο, ἀηὰ ἴμεγε 18 ΠΟ Γεᾶϑ0} ἴοσ οοῦ- 

πεοίίηρ [6 πὶ τ ἢ ΕΖτγα δἱ 4}1. 16 (ἂς ΟΒγ. μδὰ υιϊεΐθη ἐμεπ 85 ἃ μαζὶ 
οὗ δβ ΕΖτα βίοσυ, Εζτα θείῃ διβ8 στεδί μεζο---α ροϊπὶ ει ρμαβιϑεὰ Ὀν 
Τοιτον---ὰ πουἹὰ ποῖ μανα ογαϊεοα 18 Ὡδπια ἴῃ ἰδδὲ ἰοῃς ραβϑβᾶρϑ. 
(2) Μϑδην οἵ ἴδε ἀδίεβ ἃζὲ ἴοο ἱπάεβηϊία ἴο θῆδθ]α 8 ἴο τιδῖο ἃ ςᾷγοῃ. 

δοαυσπος ἴδδὲ 18 σοηνίποίησ. (3) ΕΖΥ. ο ἷ8 οογίδίη!Υ ποὶ νεσυ οἱοβεὶν 
ςοπποςϊοὰ στ ΕΖτ. 8. Βαϊ δἴξες ς. 8 τε πγιιβὲ δάνδῃςε ἴο ϑοπης τεροζγί 
οὗ πε δτβὶ ἰπΐηρς ΕΖγα ἀϊά δἴϊοσ ββϑιδὈ 3 ῖηρσ Βίπιϑοὶε ἴῃ 71ετὰ8. ὙΒετε 
͵θ Πο τοᾶϑοῃ ψὯΥ Β6 βῃουϊὰ δανῈ ἄἀοῃς οὔἊ ἰμΐηρ πιοσὲ ἴπδῃ δΔηοίθογ. 
Α5 ἔοσ ἴδε στουπάβ ἔοσ [δε 538οκοιοί ἢ δῃὰ 85865 οἵ Να. οἱ, ἰξ βθοσῃβ ἴο 

Ῥε ἃ Ροοῦ β8εαυοὶ ἰο ΕΖγ. τοϑ. Αἰίεσ 186 ςοτηρ ίδηος τι ΕΖγα᾿β ρ]68. 
δηὰ {δε ρυξείηρ αἀσἂν οὗ {πε ἔογεῖσιι τῖνεβ ἴῃ δοοογάδηος σῖτα ἴῃς 
αν, ἰὲ πουἹὰ θῈ πλοσα παίυσγαὶ ἴο Ἔχρεςξ ἃ ρεσίοὰ οἱ τε)οϊεΐῃηρ, βυς ἢ ἃ8 
πὸ δᾶνο πῃ Να. 85-., [ἤδη ἃ βοθῆς οὗ Βυμ]δίίοη 85 ἀδϑοσδοὰ ἴῃ Νά. 

9. [ἰ νουϊά Ὀς ναΐη ἴο ςογαρὶν τ] ἴὰς Ἰατν, 16 ἐπε τεβυϊε ττεγα ΟὨΪν 
βΔοίκοϊοῖ ἢ δῃὰ δϑῆδβ. (4) ἴ[π Ε. ἴῃς ἴδν ἰ8 πενεσ τηθεηιἰοπθά, θυΐϊ Ηΐ5 

ΔΡΡΕδὶ 18 ζεπεγαῖ ἴο {με σοτηπιδηἀπηεηῖβ οἱ σοὐ (ΕΖε. 91" 3). Α58 βῆονσι 
δῦονε ἴῃ Ηἷ8 οὐσιὶ ἀδϑβοτίρίίοη οἵ δε ρυγροϑε οὗ μἷβ8 πιϊββίοη, ἴῃς εϑίδο- 
᾿ΙΞῃτηοηΐ οἵ ἐμ6 ἰανν μα58 Βυὶ 8 ἀυδ. ρἷαςε. (5) ΤῊϊ5 ροϊπὶ [5 ποῖ νπτὲὶ] 

ἴδε. Τῆς Ηδῦγενβ ΤΈΓΕ δἰ σα 8 ἄνεγϑα ἴο [οζεῖστι τιλττίασεβ. ΑΡτὰ- 
Βιαπὶ πιδῖκοβ ἢἷ8 βεγνδηΐ ϑύγοᾶσ (Βδὲ ἢς πουϊὰ κεῖ ἃ νῖΐε ἴοσ 15388ς ἔσοσω 

Βῖβ8. οὐσῃι ρεορὶς (Ὁ. 24 1); ϑαπιϑοη β ραγεηΐϊβ ᾶἃγὲ ἐϊβευγθεὰ δὲ ἴῃς 
ΡΙεα οἵ δε Βεο ἴογ ἃ ΡΒ] βείμθ τές (7. 145); δηὰ βηδΙν ἰδς Ργομὶ- 

δίοη οὗἉ ἰογεῖσῃ πηαττίασεβ 15 ἴῃ “τῆς ΠΠ{Π]Ὸ Ὀοοῖς οὗ ἰδε οονεπαπί᾽ δηὰ ἴῃ 
θι. οἷν (Εχ. 34" Ὁ ϊ. γ3), Ργθιεσ. ἰανσβϑ. ϑίπος ἴβεσε νψὰ8 ἃ ἰερὶς οἵ 
748ο ἰῃ 7εὉ., οοπίγαγν ἰο ἐδς Πευΐ. ἰατν, ϑδςομδυ δγζυθ8 1μδὲ ἐμ ΐ8 αν 
οουϊὰ ποὲ εχίϑὲ ἰῃ 407 Β.0. ΟἸΒοῖβ μᾶνϑ ξίνϑη ἃ ἀἰβεγοηῖ ἱπιεγργοϊδιίοη. 
οἴ [με βυγρτίβίησ αςξ. Βυϊΐ ἰπ ἀν οαϑ9ὲ βεσε 18 ἢο ἀουδέ οὗ ἴδε ῥγε- Ἔχ. 
Ὀδῃ ὕροῦ τηδιτίασε τῖῖι ἰοτγείσηειβ. [Ὁ 8 σεϑὶν δρβυγὰ ἴοὸ βυρροβε 
[δι (δς 76; πιυϑὲ νγαῖξ προ ΕΖγα᾿β τεδάϊηρ οἵ 6 ἴανν ἰο ἰεᾶγῃ ἰδδὲ 
ΒΓ ἢ τηδιτίαροϑ τγεγε ἑου! ἀάδη. 
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10 8 ΠϑΟ βϑαΓΥ ΠΟΥ͂ ἴο σοηβιογ ΤΟΙΓΕΥ 5 τααϊΐςαὶ {ΠθοΥΎ (μαῖ 
Εδζτα ἴβ ΠΟΙ ἃ οσγοαϊτίοη οἵ {μῈ ὉΒγοηίοϊοσ; ἴῃ οἴμοσ νψογάβ, (μαΐ 

ἘζΖτα ἰ5 ποῖ ἃ Ὠἰβίοσιοδὶ ρεγϑοπᾶρε, θαΐϊ ἃ ομαγαςίεγ οὗ βοϊίοῃ. 

Τοιτεν 85 διρυτηεηῖβ δε βαϑεὰ ἰδγχεῖν ὕροὴ ἴδε ἰδησυάᾶρε οἱ {πε 
ΓΒ σ., δίς μὲ ἀδεπιβ 6ἐβρ. δρυπάδηϊ ἴῃ ἴ8ε ΕΖζγα βίοσυ. Αψαΐῃ, μῈ 
υγροβ ἴμδὲ ΕΖτγὰ ““γγχὰβ ἃ τη Ὀσες  βεῖν ἴκὸ ἐς ΟὨγ. Ἀἰπι56]: ἱπιογεβιθα 

ΨΕΣΥ ποιίοοαθὶν ἴῃ ἴδς [ν., δπὰ εβρ. {με οἶδ88 οὗ βἰηρεγβ; ἀδβερὶν 

ςοποοζηοα δ 8]} {ἰπ|65 στ (Βς ἀεἰα1}9 οὗ ἴδε ουἱῖ δηὰ τὶ (Βς εςς]6- 
βἰαβεῖςδὶ ογζαηϊβαίίοῃ ἴῃ [εγυβ8.; δττηθὰ Ὑ1Ὲ} [18.8 οἱ πᾶπηεβ αἰνίηρ ἴμ6 
ξεπεδίοου δπὰ οβιςοίαὶ βἰαπάϊηρ οἱ ἴμοβὲ σψῇο οοηϑιϊυἱεὰ (ἢς ἰτγὰς 

Ἑδυτοῖ: τ Εἷβ Βεαγὶ δεῖ ου (εδοβίηρ δηὰ εηίογοίης ἢ περ!εοιοὰ 
δὰ οἱ Μοβοβ ἰπγουσπουΐ ἴμ6 ἰδῆ; δῃηᾶ---πιοϑὲ ἱπηρογίδπι οἱ 4]]-- 
Ζεαϊουβ ἔος ἴῃς ἐχοϊυβίοη οἵ {πὸ “Ρεβορὶε οἵ (δε ἰδπὰ,᾽ {με σοπάεηχηδίίοι 

οἵ τϊχοα πηατιτίασοβ, δὰ (86 ργεϑοσνδίίοη οἱ δες ρυγε Ὀ]οοὰ οὗ [5γδε6]] 
ΎΒΕΓε ἰβ ποῖ 8 φαιτηθηΐ ἰῃ 81} ΕΖγαβ πασζάγορε (δαὶ ἄοεβ ῃοὶ δὲ (με 
ΟὨσ. ἐχδοι γ᾽" (Ε5."). 
Α ἴασγζε ραγί οἱ [ἢἷ95 ἀδβοσίριίοῃ ἀοεβ ποῖ δἰ ἴε ΕΖγα τὲ Κπον ἴῃ 

ἴδε προιποίγβ, ἐ. Κ., ἴθ ἰ ποῖ ἃ βἰηρίε τοΐθγθηςα ἰο βίηροτγβ ἴῃ Ε".; {Β6σα 
θ ποὶ ἃ Ψψογὰά δδουΐ ἴδε ἰατσ, ἴβογα 15 ἢο ρεηςδορίςδὶ οσ οἰμεσ [15ὲ οὗ 
Βᾶτηεβ. ΤΈο οτἰεἰςίβτι ἰ8 ἀεςοϊ ἀν ἱπαἰβογίπιϊηδῖα. 

Ευσίβεγ, πὸ ρογϑοὴ ποιὰ ςοηϊεηὰ ἐμαὶ ἴῃ 411 ἰἢς ρεγίοα ἔγομι 400 
ἄονη ἴο δἷβ ονσῃ ἐἰπις, [με ΟΠ. τγᾶβ ἔῃ 6 ΟὨΪν ρεγβϑοη ἰηίογεβί θα βυργεπιεὶν 
ἷπ τῆς πηδίζοιβ δπυπχογαϊοα ἰῃ ἰδ ραββαζα αυοϊεὰ δῦονθ. ΕζΖια νγὰ5 
ἃ Κἰπάγεά βρίγιε ἰο (Ὡς (Βσ.---πὰ ἐμεγὰ πηυβὲ μάνα Ῥθθη τδην βυς ἢ Ὀ6- 
ίοτε ἴῃς Οῃγ.8 ἐἰγτηθ- --ηὰ {με Οῆγ. Όν ἢΪ8 γεν βίοῃβ δπὰ δα αἰ ἰοῃβ ἢ85 

ἀουθδε!ε88 πιδάς Εζγα πιοσγεὲ Κἰπάγεὰ ἰο Εἰ πιβοὶῇ (Βδῃ Βς τϑα!ν τγα58. 
Ἀμοίβεσ τεδϑοη ὑγροὰ Ὁν ΤΟΥΤΕΥ ἰ8 ἴμε 5[]θηος οἱ δίγαςῃ! ((ορε.4..). 

ϑίγαομβ τι τἰηρ ΔρΡΡΑσΕΠ Εν ὁ. 180 Β.6., σοΙῃηροβοα ἃ ἰοηρς μϑββαϑδ (ες. 
44-50) ἱπ ῥγαΐθϑε οἱ 86 φτγεδί τῃξεῃ οὗ {δε 7εννῖβι πδίίοη. Οἱἁ {δοβα 

ἴῃ οὖσ ρετοὰ, Ζεγ. δηὰ ἢΐ8 δϑϑοςοίαϊς [ε5., δηὰ Νε. ἀγα δοοογάβα Ὀτίεϊ 

ταθηϊίου (49:1-.), θυὶ ΕΖγα᾿ 5 ἢδπιδ 15 ηοΐ ἐουπά. ΤῊ Ϊ5 β8θθῖηβ ἴο τη ἴῃ 
με τεβὲ οἱ ὙΤοττεν 8 διρυπιεηίβ. [ΐ 5 ςεγίδίῃ ἰδαΐ ΕΖτὰ αἱά ποὶ 
δᾶνε ἴδε ρῥΐἷδος ἴῃ τῆς 7εσίβ σδυτοῦ ἴῃ ἐμε {ἰππε οἱ ϑίγδοι ἐμαΐ {πε ΟὮγ. 
πουϊὰ μᾶνε ἰκοὰ, Βαυὶ ἰΐ 15 ςεγίαῖη τπαὶ {Βογὲ νγὰβ πδνεῦ δὴ δὐϊξίοη οἵ 
ἴδε Ῥοοῖς οἔ ΘΒ. (ἱποϊυάΐηνς ἘΖτ.-Να.) τίς ἀϊὰ ποῖ οοηξαίη τμ 6 βἴοσυν 
οὗ ΕΖτα, ᾿βουσῃ ὑμοτα πᾶν Βανε Ὀδεη δὴ δὐϊξίοη 531:1|επὶ ἀρουΐ ΝΈΒ. 
Τῆε θοοκ οὗ (Β. τδὺ θὲς ργεϊίν ἰαΐς, δυὶ ἴΐ 8 ποῖ 88 ἰδίβ 85 ϑίγδοῃ. 
Τὸ ξεῖνε ἢο οἶβοσ γτράϑοη Βοζε, ἴῃ 6 δυΐμοσ οἵ {με Ἀγτηη μδὰ {8696 σεοογάβ 
ἴοσ Ζεσ. 7ε8. ἀπὰ Ν ., δηὰ ἐβεγείοτε μα πιυβὲ βανε μδὰ {μεπὶ ἴοσ ΕΖζζα. 
ῬᾺΥ δε τιδβ Ὡο τηεηίίοῃ οὗ ΕΖγαβ ἤᾶπιε, ἰΐ '8. ἱπῃηροββί]ς ἴο ἰεᾶγῃ. 
Ηε Ἰεῖς ουὲ ΟἿΟΣ διηςϑ, ἐ. (., 5865.) δῃὰ Βε οπλἰοα ΕΖτα ἴογ βοπιε ροοὰ 
Γεᾶβϑοῃ, ροββ ον Ὀδοϑυβθα ἢ6 Μὰ8 ποῖ ἴῃ 88 ἄδερ ϑυιαρδαῖθν τἱτ ἴδ ς 
ταῦθ ]ε55 ργοοθοίησβ ἀεϑοσί θεὰ ἴῃ ΕΖ. το ἃ58 ἴμε (Ἀγ. νγ88. 
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ΠῚ ϑίγαοβ. νψᾶβ βἰἰδηΐ, οἵ με τυτίίεγβ ταδάθ ὑρ ἴογ (86 ἀείεςϊ Ὁγ ἐπε 
εχαϊιδίίοῃ οἱ [86 ῥγίεβϑι-ϑοσίθε. [Ἃη βενεγδὶ ργορβμείϊς [13185, 6. ζ., [τβῃ. 
Ας. Ηεν. 1. χχχ. τι, Εζγα δρρεᾶγβ ἴῃ με 188 οἵ ργορῃείβ ἱπ ρίδοε οὗ 
Μαὶ!. (υ. Νεβίῖς, ΖΑ. 1ροο7,ϑ1.). 

ὃ 12. ΟΗΑΡΤΕΒ ΑΝῸ ΝΕΒΒΕ ΡὈΙΝΙΒΙΟΝΒ. 

Τι 18 υπΐοτίυπαῖς {μαι ἴῃ βονογαὶ θοοκβ οὗ ἰδς ΟΥ. (δε ΕΝ. 
ον Ἐ ἀπά ἴῃ ρίδοθϑ μᾶνὲ ἃ αἰ βογεηὶ δυτδηροιηθηΐ οὗ σμαρίογβ 

ἤἔτομι ἴμοβε ἴῃ ΜΤ. [ι 8 πεσδββαῦυ ἴῃ ἃ οὐ Εο8] σουητηθηΐασυ ἴο 
ο]Π]ον [ὰς οτὶρί πὶ ἰεχῖ. Ἐοτγίυπαίοὶν {ποτὰ 15 Ὀὰϊ οπα βϑοϊίοη 
ἴῃ Να. ψθοσα (ἢ σοηξυβίοη οχίβϑίβ, πὰ ποῦ 15 ΠΟη6 ἴῃ ΕΖγ. 

ΤῈ δρρεπάβα ἴδ0]Ὲ Μ}1}} βεγνεὲ 88 δὴ δάεαυδίες ριϊάε. Τῇα 

ἘΠ 5} αἰνίϑίοη 8 γεν ἴῃς Ὀεϊίεσ, 858 ἱΐ σοπίοσμιβ ἴο βυ- 
Ἶεςῖ τρδίζεγ. 

ΜΤ. Ἑῃσ. ΜΤΊ. Εῃρ. ΜΤ. Επηφ. 

1,33 Ἱν,: 3 9 1 17 
34 2 4 1ο 12 18 

35 3 5 1 13 19 
326 4 6 12 14 20 

37 5 7 13 Ι1ς 21 
38 ό 8 14 τό 22 

Ιν, - 7 9 15 17 23 
2 8 :ο τό 

ΤΕΣ οἷν οἵα ναγίαϊίοη ἰβ ἰῃ Νε. το, σβετε ΜΊ. τοὶ τε Εῃρ. 9", 
105 -Ξ τοὶ, εἴς., [86 Ὠυπῖθογ οὗ {με νν. ἰπ ΕΥ5. [πγουσδοιξ τΒς ο. Ῥεΐπς 

ΟἿΘ 6858 ἴδῃ {μδὲ οἱ ΜΤ. 

ὃ 13. {ΤΕ ΒΑΊΌΒΕ. 

Α5 ἴδογα 15 ἃ σοιῃργεβεηβῖνε ὈΙΡΠΟσταρἢν ἰῃ Ουτί. σονοτίηνσ 
ταῦςἢ (Βς 5απ|Ὲὲ στουηά, ἴογ ἴ8ε6 πιοβί ρασγί ΟἿΪΥ βρεοῖδὶ σου 
οὐ ΕΖτι.-Να. ἀγὲ παπιβά ἤεγα. 

Οοηεπομαγίες. 

ἘΔΌΔΙ ϑδδαΐδῃ, Εξγ. απμὰ Νεῖ. οὰ. ὃν Η. 1. Μαίΐβενβ, 1882. . Ε. 
Βεγίβεδυ, δὴ. Βώοδεν, ἔσγα, Νεοῖ. μ. Ἐσίεν, χὰ εὰ. ὃν Υ΄. γϑϑεὶ, 1887. 

5. ΟεἴΕΣ ὦ 1. Μείημοϊά, 2ε Οεροῖ. Παρίοργαῤῥεη, τ889ς. Η. Ε. 
Ἐν]ε, εν. απὰ Νεῖ. ἴῃ δ. ΒΙΡ. 1893. ὟΝ. Ε. Αἄδηεν, Ἐεν.- Ν ελ.- 
Εεὶ. Ἐχρ. ΒΙρ]ε, :893. Η. Ουἴδε δμηὰ 1,. ἮΝ. Βαϊίεη, ξεν. σπά Νεῖ. 
ἴῃ 58ΟΤ. τροι. Μ. ϑείβεηθεγχεν, δὲς Βώολον Ἐξά., Νεῖ. μ. Ἐσί. ἴῃ 

ν 



{[1ΤΈΒΑΤΌΚΕ 53 

Κιγτερεί. τοϊςεεμσοῖ. Οοηε. 2. ἀ. Η. 5. ἀθς 4. Τ. τροι. Ὁ. Ὁ. ϑδἰεχίπεά, 
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Μοπορξναρᾷς. 
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Καορορσίγμδ ῥα Ζογοῦ. τι88ς. Ο. Βδυν]πβου, ξξγ. απὰ Νεἧ. (Με οὗ (δε 
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ἐμ ἀεγ ῥεγείσολε Ῥεγίοά (ἔτοτηα ἴ8ες Θυΐοι Ἡ εγειεὶ να Ἰογαεὶ ἐπ κοί. 

Ῥεγείδοῖς Τί ἀοαῖ), Ρ Α. Βαβϑάον, τ895. Ε. Μεγεσ, δὲς Ἐμιείεδιηξ 
ἀες μδεμέδμνης, τ8ρ6. Βετγίβοϊει, δέ διεϊμης ἀδγ ]ογαείδίομ ω. ἁ. 
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ἀεν Ετγα Μενιοίγεη, τθοοῊο. Ἐοβεηζνεῖς, Εἰμὶ. ἐπ ἀ. Βώοσμεν Ἐδγ. τ. 
Νεμ. 1. ΝΙίκεὶῖ, δὲς Ἡἑεάονμεγείοίμης ἀ. 1μἃ. Οεπιοὶπιυέξεης παῖ ἀ. 
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Ῥίε Οἴγοη. ἔγαρε ἐπ ἀ. Βωολογη Ἐτν.-Νεῖ. τρο3. 1. Ὑβεῖβ, σεροῖ. ὠ. 
ἐἰεγαγάνξ Εγαροη π Ἐδν. τ-ὸ (πὰ ΝΙΚΕΙ 5 Αἰμοσὶ. Αὐλαμάϊ. τι, 9), 
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οὐ ἴδε Οἰξν οἱ Ῥανίά," ἐδ. 1807. Ο. Ο. Τοιτεν, “ΟἹὰ Τεβίδπιεης 
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ποϊορίε ἀε5 Κυτοβ," ογϑοΐ. 5. σες. ἄ. 411. 1,. ΝΥ. Βαϊίεη, “Ιξγϑεὶ οὗ 
τς Ῥοϑί-εσ!ἰς Ῥεγοά,᾽" Πονε. Κεῦ. ΑΡτὶ], 1913. 

Οσεπεγαὶ. 

Α. Κυρηοη, σεραρήμοε Αὐδαμπαϊηξεη, ποι 894. Β. δίδας, Βὲδὶ. 
Τλοοϊοφξίε ἀες Α4.Τ διε τορος. Αἀάϊβ, Εσγα απὰ ἐπα 1Ισοως οἵ ἰδε Γαι, 
Ῥοομηεοπίς οὐ δε Ηοχαίεμοῖ, 11,.Ὁπ. Ἐοβεγίβοῃ, ῥβοείγυ απά Κεϊέρίον 

οἵ πὸ Ῥεαΐνιδ, ς. ς. Μαγαιασγί, Ῥμμάαριοῆς ἰσγαεὶ. τ. 7ωἀ. Οεεοίέολές, 
χϑοό. (Ὁ. Ε΄. Κεηΐ, ]:γαοῖς Η σι. απὰ Βίοξ. Ναντγαξἕοες,.35-8ει., το το. 

Β διίοαὶ Αναριαΐς. 

Ῥονεὶ, Τῆς δμῤῥοεεά Ηεδταΐτνις ἐπ Β διίςαὶ Αγανεαῖς, τροῦ. 5. 
Βδεγ, Ομαϊδαϊτηιὶ Βἰδιοὶ Αἀμηιδναίίο, ἴὰ ἰῃς Βδει- εἰ ἴσβο οά. οἵ 
ΜΤ. νοὶ]. Πη.-ἘΖει.-Νε.τ., Η1,. δίγαςοκ, σγαημπαϊᾷ ἀες Β. Αγαρι.., 

ρος. Κ. Μαγίΐ, Κωγερεί. σγαρι. ἀεγ Β.- σαν. δῤγαοῖε, τϑο6. Ἑ. 

ΚαυΐΖεςῃ, σγανπαξξ ἀες Β. Ανανι. τι884. ϑδζῆδυ, Αἀγαπνιάίξολε Ῥαῤγγὲ 

τρὰ Οτίγαλα αμ5 ΕἸοῤδανείκα, τοι. (, ΒΕ. Βτονῃ, 4. ἀγαναὶς Μεοά, 
1884. ϑιδυ  μεβ8, Μ ροοϊοπ ξρε Βιἰδὶ. Ανανι. ΖΑΉ. τροῦ,.: δ. 

ϑορις Ἱπερογίαπε αίες. 

Β.6, 

550-521 Ογτυϑ. 
φ21-4ἔὸὲἧς Ὠατίυβ 1 Ηγϑβίδϑρίβ. 
520 Ἐορυϊαΐηρ οὗ [δε ἱεπιρῖο. 
485-464 Χεγχαβ. ξ 

464-424 Ατίδχογχεβ 1 1οηρὶπγαηυ5. 
444-432 Νεβοπυδῃ φοόνεσγηοσ οὗ [υὐδἢ. 

424-404 Ὠατίυβ ΠῚ Νοίμυ. 

404-350 Ατίαχεγχεβ ΠῚ Μπεπιοῃ. 

Μίββίοῃ οἱ Εζγᾶ. 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΟΝ ΕΖΕΑ-ΝΕΗΕΜΙΑΗ. 

ἘΖΒ.ῚΙ Ξ ΕΒ50. 21:3, ΤἸΗῈΒΞ ἘΝῸ ΟΕ ΤῊΕ ΒΑΒΥΓΟΝΊΑΝ ΕΧΙΙΕ. 

ΒΔΡ. νγχἃ8 οοῃαυεογοά ΡΥ Ον. ἰῃ 539 Β.σ. [ἡ δαῖ σουπίτυ Βς ἐουπὰ 

ΤΑΔῺΥ ςοἰοηΐο5 οὗ ἰοτείϊχηοιβ γῆο δα θδθοὴ Ὀγουσθξ ποτε 85 ργίϑοηθιβ 

οἵ ντᾶσ ἰη δοοογάδηςες ψὶῖΒ {με΄ 45. δηὰ Βδῦ. ρο] ον οἱ ἱγαηβρίδαϊίης σοη- 
αυογεά ρεορίε5.. Ογ. γενεγβοά (5 ρο ον, ἀπά αἰϊοννεὰ δ]} βϑυςῃ ρεορὶεβ 
ἴο τεΐυγῃ ἴο ἐμεῖς Ββοπιθβ. [Ιπ ἴδε οἰΐγ οἵ ΒδΡ0. Ογ. ἰουπά 450 τηδην 

βδοτοὰ ἱγηαζοϑ δηὰ οἵδεγ οὐὔ͵εςῖβ ἔγοπὶ ἔοσγείψῃ ἰθπιρῖεβ, Ὀσουσας {μετα 

85 (τορ ΐεβ, οσ ὉῪ Ναροηΐάυβ ἴοσ ργοϊεοξίοῃ (ς[. 15. 46:..). Τῆς πεν 

Κίης αἰτεςιεά 411 {πε8ὲ ἱπιαζθβ ἴο ὈῈ ἰδκϑη Ῥδοκ ἴο ἐβεὶγ παίϊνε βῃισίῃθϑ. 
Τῖ5 ρο ον ττᾶβ8 ἀεϑίςτιοά ἴο εθεςϊ {με ρδεϊβοδίίοῃ οἱ 86 ρεορίεβ ἃς 
οοηαυετεά, Ιπάρεά, Πα δρρεδγεὰ ἰῃ ΒδΌ. 85 ἃ γεάδοπιοσ σαί μοῦ {πΠ8π ἃ 
οοπαυοτοσ. [Ι͂ἢ δοοογάδπος ψῖῖ [Π18 σεθεγαὶ ργορταπιπια τα μαναὰ 88 
βἰδίετηθηΐ ἰδὲ ἃ βρθοίαὶ ἀδογεαὲ νγᾶβ8 ἰββυθὰ ἴπ δνουσ οἵ [86 [ετνγ8 (Ὁ. 

Ἰηίγδι), νον τας μ ἃγα ἔσο ἃ Ηδῦ. βουγος, [6 τεϑὲ ὃγ (Ὡς (Ὡσ. 
(πίν. ὃ 5. ὃ. 

1.4. Τιὸ ἄδθοσγθ οὗ Ουχιβ.---Ἰὴ (6 βτβί γϑὰγ οἵ δἷβ τεῖζῃ 
ἴῃ Βαρυίοη τὰ ἅγὰ ἰοἱὰ ἐμαὶ Ουτὰβ βεῖ [οστ ἢ δὴ βαϊςΐ, Δ] ονης 
811 εαρῖνε 76 ν.γ5 ἴο γτεΐυσῃ ἴο [εγυβαίθπι, αἰγεοϊπρ {πὲ πὶ ἴο τὸ- 
Ὀυλ]ὰ [δ Βουδε οἵ {πεῖς σοά, δηὰ επ]οϊπίηρ {μεν 7ενϑἢ πεῖρῃ- 
Ῥουϊβ ΨἘῈῸ τοπιαίποα Ὀεμἰπαὰ ἰο βἰγεησίμθη {μεῖγ μαπάβ. στ 
εἰ ἴἰο θὲ υϑεά ἔογ [86 ἰεπΊρ|6, δηα ργοῦδθὶν ογάθγίηρ {με τα8- 
τογϑίίοη ἴο {86 τεϊυγηίηρ ΡΙΠρτίπιβ οὗ [86 βδογεὰ νεββεὶβ ψῃϊο ἢ 

μά Ῥεθη ἴδκβϑη ἔγοπι [86 ἰθηρ]α ἴῃ 586. 
1. Απὰά ἴηι (πα βγσί γϑαν οΓ Οὐγμ5]. Ογτὰβ μδά δβοεπάεά {ῃ8 

ἴθτομα ἱπ 559 Β.5σ. Ηἰ ἢγϑί υδὰγ ἰβ ρυΐϊ δα ὈνΈΠΙΥ γεαῦθ 
Ιδίθγ, εἰἴ μεσ Ῥεσαυβε [ῃ6Ὲ ΟΒχοηίοϊογ οἱν Κη οἱ Ογτὺβ 85 
ταϊεῦ οἱ ΒαΡυ]οπία, ογ Ὀθοδιιβα (π6 ὑγενίοιιβ γϑβᾶγϑ οἵ [ἷ5 γεῖρῃι ἃτα 

᾿ἀεετηθά υηϊτηροτίδηϊ ἴῃ σοπηροίΐοη Ἡ 1 7 5} Ηἰβίοσυ. Ουτὰβ᾽ 
δηίεγεά ΒαΡυίοη ἴῃ ἴῃς δῖα δυϊυσηη οὗ 539 Β.6., ἀπά (815 ἄξογεα 
ΤΩΔΥ, ἱμεογείοσα, [41 ἴῃ [Π6 γϑὰγ 538. Ογτιϑ, {πὸ ἢΐθ5 ΒΘ 1σο θ50 Ὁ 
Ῥαγυβ, γὰ5 ἃ ἀεοϑοθηάδηΐ οἵ ΑςβεπΊθηοβ δηα να, ἱμογοίογα, 

δὴ Ατγδῃ δηὰ ἃ Ζοτζοδϑβίσίδη. Ηοννενοσ της οἱ ἃ τηομοίεϊϑδὶ 

55 



56 ἘΖΒΑ-ΝΕΗΕΜΙΑΗ 

δε τῆᾶν πᾶνε Ὀθθῃ ἴῃ Αηβδη, ἢ ψὰ5 ν σὺ [6 γαὶ ἰη ἢἷθ αἰ ς 
ἰοναγὰ ἴῃς ροάϑβ οἵ οἰ εῦ ρεορίε3.---᾿᾿αὐρρ οἵ Ῥεγοῖα]. ὙΠδ στεδὶ 
Ῥεγβίδῃ δπιρίγα αἰ ποῖ σεαςοὶ 115 ἔ.}} Βεῖραϊ οὗ ρόνγεσ ἀηῈ} [86 
της οὗ Πατῖυβ, ἀηα {Πῖ5 ἘΠ|6, (Πογεΐοσθ, μ85 θθθη τεραγάβά 85 ἃ 

τ ΔΙ οὗ [86 ΟΠΒτοηίο ογ᾽ 5 Ββαη. Τΐδβ σοηίοηίζίοη 15 ἱηναδ!ά, ἴογ 
ἰπ [86 ἱπβογρίΐοη οὗ Ναβδοηίάυβ, ς46 Β.Ο., [86 βᾶτης {{1|6 15. θ- 
Ρἰογεά.---Τὸ {μἰὶ ἐπε τοονὰ οἹἩ γαλιυοεῆ). Ἡδτα τὰ πᾶνε ἃ Ἷοη- 
οερίΐοη οὗ ἰβίοτυ προ δρουπάβ ἰη (Π6 (σοβρεῖβ, Ἂβρβοΐδ!ν ἴῃ 
Μαίζδεν. Τῇε ἰάεα οἱ [με ἐνδηρε ἰϑὶ ἰ5 (Βδΐ [Ὠς δοίβ οὗ [εϑυβ 
816 ἀεϊειτηϊηθα Ὀν [86 ῥτγεϊοϊἑοηβ ψῖο ἢ μᾶνα θθθῃ πηδάδ Ἰοησ 
Ῥεΐοσγθ. ΤΒὲ ἵπιε οοποερίίοη ἔτοπι (86 Ηδῦτεν ροΐηϊ οἱ νίεν 
8 [αὶ Οοά σοπίτο! δὰ Ῥοΐῃ (Π6 πηδϑβᾶρεβ οἵ [86 ὑσορβοῖβ δηὰ 
ἴδε δοίΐοηβ οἱ Κίηρβ, δηὰ {μεγείοσε [86 Κίηρ ἰ5 ἰδ ἴο 18] (868 
Ρτοάϊςιίοη. Ιἢ [Π6 ῥγε- εχ ]ἶς ρεποα 186 δροϊορεῖϊίς ἀρρϑβϑὶ ἰ5 
Ῥαϑεά οἡ πε ψόοσκβ οἱ Οοά; ἰῃ οὔὖγ ρεποα {μἷβ πον εἰοπχθηΐ ἰ5 
ἱηιτοάυςεά. Το εχ θὰ 7ενν5 ἅτε δγουβεὰ ἴο ἃ πεν ἔδι [ἢ ἰῃ σοά 
Ὀεοδυβε (Πΐηρβ Πάρρθῃ ἃ5 ἴῃ6 ρὑγορμείβ βανε Ἰοσχεϊοϊά. ΤὨΐβ 
1άδα 15 ὑσουρῃΐς ουἕΐ ῥγουλ θην ἴῃ 15. 48, ἃ ραββασο Ὀεϊοηρσίηνσ 
ἴο {815 νεΓῪ ἰἶἰππ6. “ΒΕ τεϑίογαϊίοῃ νγχᾶβ {πε ἰαϑί βρϑοΐβὶ ργοοῦ 
δηά 5'σῃι [δαὶ Οοά νγ85 ἃ ἰδοῖοσ ἱπ [86 116 οὗ (π6 Ἡδεῦγον ρθο- 
ΡΪε υὑπάογ 18ε οἷά αἰβρεηβδίίοη ̓  (ϑίτηοη, βέδίε ας Ταφοογαίξς 
1 ἡογαίμγε,5).--- Εγοηι ἰμε νιομρ οἵ “εγονηα!. Τὰ 2 (Ἀ. 363 γε 

Βᾶνε “ὃγ [86 τιουτ,᾿ Ρυΐϊ ψἱϊπουΐ δὴν ἀἰβογοηςς οἱ τηρδηΐηρ. 
8» Ρίαςεβ ἴδε εραβίβ οη [86 ὑρσορδεῖ 8ἃ5 ἃ πεσε ἱηϑίγυμηθηΐ οὗ 
σοὰ. 

πη 2 (ΕΒ. 365: ἔμεσε 18 ἃ γείεγεποα ἴο {με [16] πιεπὶ οὗ δηοίδον Τεγειηΐδη 
ῬΙΌΡΒΘΟΥ δαὶ [με εχὶϊε τσου]ὰ ἰαβδὲ θανεῖν γεαγβ (76. 2019; . (υτί.). 
ΤΒΪβ ῥβαββαϑὸ 5 βοϊῃοι π)68 ἰοοβεῖν ἱπίογργείθα 85 γείογτίτς ἴο ἴμ6 58πὶ6 
«πίῃς; Ὀυὲ (μὲ 15 ἱποοττεςῖί. ΤΈς ργοαϊςξίοῃ τεΐετβ ἴο {με τπιονίως οὗ 
ΓΟ}. ἴο ἰββιιε μἴ58 ἄδοσος ἰῃ ίανουγ οἵ (δε 1εγ8. 76. οομίδίῃβ πὸ ρϑβϑβαζε 
τεξεγγίησ ἴο βυςΒ δὴ ἜἼνεηΐ, δυΐ ἴδε τεαυϊγεὰ ΡΓΟΡΏΕΟΥ ἰ5 ἰουπὰ ἰῃ [5." 
(υ. 411. 1ὲ.,.458. 4.}). ΤῊΪΒ5 ῥγορβεῖ δϑοσίβεβ Ον.᾽ 5 νἱςϊοτίεβ ἰο Ὑδσπεῃ, 

υδἷηρσ ἰδησυάᾶσε νεγν βί την ἴο ΟΥ.8 ον, οὐἷν ἐμαὶ ἴῃ (πὸ ἰδίϊες Ματγ- 
ἀυκ ἰ5 δε πηονίης 5ρὶ τὶ (ς΄. Ον.᾽5 [πϑοτρείοη, Ἐοζεῖβ, Ονη. Ῥαγαϊ,":). 
Τὰ 15. Ον. ἰ8 οδἹεά Ὑδανθἢ 5 ββερβοσά, Ββανίηρ γεβροπβὶθ]ς οᾶσε οἱ 
μιἷ8 Ῥεορῖβ, δηὰ ἔνθὴ ὃῪ ἴδε Μοεββίδηϊς εἰ{|6 “' ἷβ δποἰπιοά." ΤῊΪβ 
Ῥιορδεί οεγίδίηϊν μδὰ στοδί Ἴχρεοϊδιίοῃβ ἔγοπι Ον., δηὰ Βα νγαϊςϊιεβ 5 
σοπαυετίης οᾶτοεσ τ Καθ δηιὶοϊραϊίοηβ οἵ φοοὰ ἴοτ 8ῖ8 ονσῃ Ῥεορίε. 
108. τερασὰβ 15. 85. ἴδε ργορβεῖ ψδο ἱπθυεηςοὰ ΟΥ., βαυίης (δὶ Ον. τὰ. 
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ἰδὲ Βοοῖΐκς τυτεΐξη ὃν 15. οπς Βυπάγεά δηὰ ἔογιν γεδῦβ Ῥείοσε ἴδε ἐειιρίς 

ν5 ἀεβίγογεά (4ηϊᾳ. χὶ, 1, 2). “16..᾽ (δΒετείογα, 9 εἰἴπεσ ἃ ἐχῖ. εττ., 

οΥἵἨ εἶδε (Πἷ5 δηοηγτηουβ Ὀσόρβοον (15. 490-66) νγὰβ8 αἰἰγί θυϊεά ἰο (δαὶ 
Ρτορβεὶ ἰηβίεδὰ οἵ ἰο 15. ί(υσ. θυδπι, .76γ...). Βεγίἢ. δηὰ Ἐν]ς τείεσ 
δε ραβϑᾶσε ἴο [ε., δυῖ ντοησὶν. [ἰ ἃ ἰχί. ετγ., ᾽ξ 8 ἀπ δεν οὔσ, ἴος 

ἴξ ἰ5 τερτοάυςοα ἰπ 411 ἐε Νιββ. τοῦ. ἰΐ 15 εχρίαἰπθὰ ἔγοιῃ (δε τεῖ- 
εἴεηος ἴο 6. ΡτΌΡΟΥν ἱπ (6 ργεοθάϊῃρ ν. οὗ (Ἀ., {Π18 ἤδαϊς θείης 
τερεδίοα ἰπϑίεδά οὗ {με οοστεοῖΐ οὔθ. 

γαΐισεῖ τπουοὰ ἐπ Ξρίγι]. (866 ν. ".))͵ ΤῊΪ5 Ὄχργαβϑίοῃ βῆονυβ 
ἴδε τηοσα σεβηρθα {μϑοϊορίοαὶ ἰάθαβ οὗ [86 ἰαΐθγ {{π|ὲδ8β. Τῇ 
Ρτορδδὶ τβδεβ Ὑδῆνεῃ δά άγεββ Ογτιβ ἀΐγεςιγ. Νοὸν τὰ βηά 
ἃ βρίξ ἴπ δὴ ΜΕΘ τηδὺ θὲ ἱπβιεποεά ἴο δοιίοῃ ὉγῪ Ὑδανθα, 
δὰ Βοηοοίογνγαγα {μδὶ ἰβ {Π6 τηοῖϊβοά ὉΥ σις Οοαά᾽β ν}} 

8 ΔΟσΟΙΩΡ 5Πῃ64 ἀπιοηρ τπεη. (. Νεδειη δ᾽ 8 ἐχργεββίοη “ἸῺ 
Οοὰ Βεά ρυΐ ἴῃ τὴν μεαγ᾽᾽ ΞΞ- τηονϑά τὴν βρί τὶ (Να. 2:3).---Απὦ 
ἦε Ἰσεμοά α ῥγοοϊατηιαϊίοη), ἰΐογα ν, σαμδοά ἃ υοῖοε ἰ0 γο ἰξγομρῆ. 
Τὸ νογάβ βυρρεβί ἃ βεσγα! ἃ σδίμεγ [Βδὴ ἃ στη ἀοσυπιεηῖ, 
8ηἀ {86 Βεγαϊάϊς τπεϊῃοὰ '8 ποῖ ἱπιργόραῦ]α μετα, βουρῃ (86 
νοτάβ σαϊρῃϊ τεῖογ ἴο ἃ ἄθοζεα, Ἔβρθοΐδ!ν 1 1 τετα τεδα Ὁ. 186 
Βεγα! ά5.--- 1’ κἰς ὠλοῖς κἰπράοη!. ὙΒῈ εἰηρίγε οἱ Ογτὰβ δπι- 
Ὀγαοθά σορίομβ ψμογα ἴΠῈγῈ ΕΓ ΠῸ 1685. Τῆς Ηδρτενβ ἡ γα 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΙΥ ϑει 64 ἴῃ ἀἰϊδιτοῖβ δη πεσε ὑγει Εν Μ16}} Ἰος δ] 1564. 
ΤΈΘ τεῦ 566 18 ἴο μάνα ἱσῃογεά δὴν τϑδὶ μη οἱ Ουτιιβ ἐχοερί Εἷ8 
Ἰαΐεβὲ οοπαιεβϑθὶ. ΤᾺς εὐϊςὶ σψου]ὰ παίυγα!ν θα βοπΐ ΟἿΪΥῪ ἴο [86 
7ενίβῃ σοϊομίεβ ἴῃ Βαρυ]οηΐδ.---ἀμᾶ αἷδο ἦπ γί ρρ)]. ὙΠ656 
ψογβ ᾿τρὶν {παῖ [Π6 ῥγοοϊαιμδίίοη τγ88 οσαὶ, ἀπ ἃγὲ ἱπεπάθα 
ἴο βδδον (Βδὶ (με (βτομηίοϊοσ μδα ἃ γι τἴθη βοῦυγος ἔοσ ἢ15 νογϑίοῃ 
οὗ ἴῃς οάϊοι.----ϑαγίμε], Ὀεϊίεγ ας ῥοϊίοιυδ. ΤΣ ΠΠ εγὰ] ἐγαηβία- 
σοῃ τρδτβ ἴῃς ϑοτρίυγεβ 586], γτεουττίηρ πυηάγοίδ οὗ {ἰπ|65, δηὰ 
Ῥτονίης ἃ βίυ τ] πρ-Ὀ]οοΚ ἴῃ τεδαϊηρ δἰουά.---2. 41} ἐμε Κίρρ- 
ἄονς οἵἉ ἐδ τοονἰα]. ὙΝΊΌᾺ {Π6 οοπαμεβὶ οἵ Βαρυίοη, 411 [15 ἀ6- 
Ρεμάθηοσῖαβ ἔ6}}] ἰο Ουτυβ, δὰ μἷβ θδσϑπηα ἃ νᾶϑί Ἵπιρῖγα, εχίεηά- 
ἴῃ ἴτοῖὰ Εἰδτὶ οἡ ἴδε εαϑί ἴο (π6Ὲ Μεαϊζεσταπθαη οἡ [86 νεϑί. 
ΤῊ 5 αἰά ποῖ σονεγ 811 [με σουπίτίεβ οὗ [86 πουά, θαϊ [Π6 ἐχαρ- 
δεγαίίοῃ 18 ποτα παίυγαὶ ἔοσ Ουτιβ [μη ἴοτ ἃ 7675} τσὶ ἴα γ, ἴοσ 
ο ἴδε ΟΥἹ Πάογ ἱπβου ρθη με ο481}8 Εἰ 56} “ἴὰς Κίηρ οὗ [ῃ6 ἔουγ 
αυδτίεῖβ οἵ [πε βατί,᾽" ἡ. 6.,) οἱ με τμοὶε ψου]ά.---ας γ᾽ αἰπυεῖ 
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εἴθε νιοὶ. Ἡξτε τὰ ἢᾶνα (με τεβεςοιοη οὗ [μ6 ὑγτορμεῦς αἱξοτ- 
8ΔΠΟΘ ἴῃ 15. 45) 5-, Ιῃ δῖ5 οὐγῃ ἱπϑοτρέίοη Ουτὰβ αἰγὶ θαΐεβ Ηἷ5 

οοπαμεβὶ οἱ Βαρυίοῃ ἴο Μαγάυκ, 118 οκίεξ ἀεἰϊν. Βυϊ Βα πιδὺ 
Βᾶνε θδοοηα δοσυδίηϊοα 10} [Π6 Ργορβθοῖθβ ἀρονα σείοστεά ἴο, 
δηὰ {Πδὴ ἰῃ δὴ δὐϊοΐ ἴἰο [86 [ενν8 ρσίνθη (μοὶγ Οοα ογοαϊὶ ἔοσ 
ἢἷβ νἱοϊοτῖεβ. ϑυςῖ οτεαϊξ ψουϊὰ ρ]εαθα (ἢ6 7, 85 ἴδ αἱά 
οὗ Μαγάυκ νγὰ8 σογίδίη!υ οἰαἰτηοὰ ἰο ρἰδοαῖς [Π6 Βαρυ])οηΐδῃβ. 
- Τῆς Οοά οἵ κοαυε} ἰδ Δῃ δχργεβϑίοη ποΐ ἑἐουπά ἴῃ ργθ-χὶ]ς 
στ ηρβ. Ὅδδ σΟΠΊΠΊΟΙ ἰεΓΠΊΒ ἀγα Οοά οἱ βγδεὶ, οἵ Βοβίϑ, οὔ οὗ 
οὖν ἔδίμοτβ." Νοδβοιηΐδῃ, μόσγενεγ, τορι Ὺ υ865 (Π6 ΟΧργαβ- 
βίοη (1 "- 24- 5), Ιη ἃ τηᾶρῖς Ὀο] ἔγομι Βαρυ]Ἱοηΐα οὗ δρουΐ 
ξοο Β.6. “Ιρογὰ οἵ βεανϑη δηὰ δαγί Β᾽᾽ οσουτβ. ὙΒα ἴοττῃ “Οοά 
οὗ Βοανθῃ᾽᾽ 15 ἔουπὰ ἰῃ (Ὠς ΕἸερῇ. ραὰρ. Μαγίΐ τεραγάβ [86 6χ- 

ὈΓαββίοῃ 85 ἴδε εαυϊναϊεπί οἱἨ [δε “Βἰρῇ Οοά;,᾽" οἵγ “Οοὰά οὗ {δα 
Βείρμι,᾽" ἰὴ ΜΙ. 65 δῃὰ {8ῖηΚ5 ἴξ ρογίγαγβ [6 ἰγαῃϑοεπάεπος οὗ 
Οοὰ (Ροάδεξαῤνοῤπείονι,393). ὙΠῈ οχργεβϑίοη ψγἃ8 ΘΟ ΟΟΠ- 
Το διηοησ [86 Ηοῦτονβ. ϑίδαε ὀχρ δίηβ 1 85 δὴ δἀδρίδίζοῃ 
ἴο 186 ταὶ χίουβ ἴογτὴβ οἵ ἴΠ6 σονεγηίηρ ρεορὶοβ (Β7.33). 

Το διρϊά α ἤοιιδὸ 7ογ μὲ ἐπ 7 εγμδαίθηι). ΤῊ 15. 4435 χὰ Βαανα 
ἃ ῥγεαϊςοη ἴδαῖϊ Ουτὰβ που] ἀΐτεςϊ (86 τερυ]άϊηρ οὗ Τεγὰ- 
βϑίθω δηά οἵ ἴδε ἰευρὶθ. 1| Ουτυ5 μαὰ ὕδθεῃ τηδάς ἔδυ δῦ 
σὴ] 1815 ΡΥΌΡἤΘΟΥ, 85 ΤΌ βερῃιβ βαγ5, δε σηϊρῃΐ Θαϑῖν 866 ἰῃ ἴΐ 
186 Τσοχητηϊββίοη ἴο ΜΙοΝ 6 ἤεγα τεΐεσβ. ὙΒῸῈ ΓΒ σοηΐοῖοῦ ΚΗΘ 
18αΐῖ (86 ἴδπιρὶε νγὰβ ποῖ θυ] ὉῪ Ογτιβ οσ ἴῃ Ηἷ5 ᾿ἰ θετης; 1 15, 
«τβετείοσε, ἀὐθῆσυϊ ἴο 5εὲ6 ΜΕΥ 6 βου! πᾶνε ἱηνεπίεά ἃ βίδϊθ- 
ΤΘηΐ ΘΟΠΊΓΑΙΥ ἴο ἔδοῖ. Τδς {τυ 18 [δι (Ὡς ΟΒτγοηΐοϊοσ ἰπΠεὰ 
ἴο τᾶ ἰΐ ἀρρϑᾶγ {Βαϊ 186 ἴοταρὶα νγὰ5 θεζίιιη ὑάογ Ουτυβ, δπὰ 
γγὰ8 σοι ρο 16 ἴο τιβοοηβίσια ἢΪ5 πηαίοτίαὶ ἴῃ 5:1Ποδίϊοη οὗ Ηἷ8 
{Βεοτυ.---Α 7 15} ττὶῖοῦ πουἹὰ ποῖ πᾶνε ἀδεπγχεά ᾿ζ ΠΕΟΘβϑΑ ΤΥ 
ἴο 580 «]εγωδαΐοηι τολοῦ ἐς ἐπε ὕμάαῇ ἈΠ]655 ἢ ετε ἐπάἀεανουγίην 
ἴο ρῖνε ςοἴουγ ἴο 8η ἱπιϊϊδτίοη ἄξογεο, ἃ ἀθνίςα ἰη ψ ΠΙΟΒ ἴδς 768 
σψεγα ποῖ ἐχρεσί. [1 ἀρρεᾶγβ ἔγομι [86 (εγτηβ οὗ {με εαϊςὶ (Πα: 
186 :πίογεβί οἵ συσιβ νὰ5 ποῖ ἴῃ ἴδε ἐγεδθάοσῃ οἱ ἴῃς 7ενσϑ, Ὀυΐ 

ἰπ (86 Ὀυϊάϊηρ οὗ ἴδε ἰερίε ἴο (8ε Οοά ἴο ψμοπὶ μα ΒΕΓ 89- 

“19 ἃ εὐγίου αςϊ, ταεητίος οὗ ΒΟ 8686 ποῖ Ὀεεῶ οὔρϑεγνεὰ ὮῪ ἴδε ρεεϑεηῖ πτίϊες, ἴδαὲ 
ἰπ (Β. “ Οοὰ οἵ Ι5τ8ε1᾽" ἰδ υδοά πὶτ ἢ κτεδὶ του ϊασον υρ ἰο ΠῚ 75, δηὰ δίξες [μδὲ αἰγιοεῖ ἰω 
ψαυΐδον “ Οοὰ οἵ (ουτ) δῖ Βετβ." 
11... Μοπίφοπιεῖν, λέως. 7]οων. Ὁ. Ῥ. Ὥες. τοῖο. 



ἘΖΒΑ 1 50 

αἷρα5 εἰς σοπάογίυ νἱοίοτῖθβ. ΤῊ τεΐθαβα οἵ {πΠ6 σδρέννεβ γγὰ5 
ἱποϊάθηΐαὶ ἴο [86 πιδῖη ρυγροβο.--3. ἴῃ ΜΤ. {815 νεῦβα 1ἴβ ζου- 
τυρί, 50 [μαὲ [Ὠε 5βεῆβε 885 ββεὴ ομιδηρεά.--ΑἼποηρ γομ] ἰπαϊοαῖεβ 
ἴ8αὶ 186 εαϊςΐ 15 δΔαάτεββαθά ἴο [86 ψμο]Ὲ ρθορίς οἵ Ουγτσιιϑ᾽ 5 γβάᾶϊση; 
Ῥαΐ τ[ἢς εὐϊςὶ ὈΥΠΙΔΓΪΎ σοησεγηβ αἱ ᾿ς (Ὑ Δαν ἢ ̓5) ῥεοῤίθ. Α5 
ἴδε εχ βίη, (με εαἀϊςΐ βη)]οΐη5 4}} [ενγϑ ἴο τεϊυγη ἴο [εγβα! πὴ 
ἴο Ὀυϊ]ὰ 186 ἰοπρὶε; ᾿ΠΈγθαβ ἴῃ ν. ὅ 1 15 βίαια (Πδἰ {Πο5ὲ οΪἱΚ 

σεηΐ ὉΡ ψΠοβε μεαγί νγγὰ5 βίἰγγοα Ὁγ Ὑδάνεμ. ὙΝΊ Βἰηΐβ ἰουμὰ 
ἷη 186 Νιββ. 1 15 ροβϑίθ]ε ἴο γεοοηβίσυςς 186 ἰοχί, οδίδίπίηρ ἃ 
ἴετβε δπὰ Ἰυςἰὰ βἰαἰεπηθηΐ ψ Ιοἢ πσϊ πτ6}1 θὲ ἃ ρατί οἱ ἃ τογαὶ 
ἄεοτθθ. Το τεβίογεά ἰοχὶ ρῖνεϑ: τυλοευεν «οἱ !ς οὐ αἱΐ ἐμ6 ῥέοῤίδ 
οἵ Υαλπυεῖ ἐμε Οοὐ οἵ 15 γαοὶ, με ἐς ἐξ Οοἀ τοῖο ἀιυοὶὶς ἐγ ἐγ μεδαίτηι, 
ποῖ ἴεὶ δἴρι ρο ἨἩΡ ἰο “εγμδαίοηι απ διά {16 ἤομδο οἵ Υ αἰπιυεῆ 
δὲς σοά. 

ΤἼΒε 5ἰαἰεπιεπὶ ἰμδὲ Ὑδαπτ ΣΝ ἰ8 ἰθς Οοὰ ψ8ο ἀνε} 15 ἰῃ 76γιι5. ἰ5 ἡδί- 
τα] ἴῃ (85 ἰεχι. Ον. ἰουῃὰ δὴν χοάβ ἴῃ ΒΑΡ. σῇο μδὰ Ῥεθη Ὀγουρδὲ 
ἴδεγε ἔσο οἵμεσ ρίδςεβ, δηά ψβοβϑε ἀενοίθεβ τεσ αἰβίγεββεα Ὁ. δεῖς 

τεῖιοναὶ. Ηδ ϑβεῃὶ 811 {μεθα ροάβ βαςκ ἰο (βεῖγ δηςίεηξς βῃγίπθβ. Τὸ 
Βίπη Ὑδαπε βεειηθα ταυςἢ Κα [ῃ6 οἴ μοῦ ἀεἰἶε8. Ευγίδοσ, δοοογάϊησ 
ἴο 1815 ἱεχί, Ογ. ἀϊά ποῖ οοπιπιδηά 411 17ἐν ἴο γεΐυσα; δαΐ Βς ρεττηϊεὰ 
ἴδοβα ἴο ὸ Ὀδοκ σῇο ἀεβίτεά, δπὰ ἴμυ5 (86 ἄδοτος 5 ἰπ Βασσλουν σι 
δε Ξἐδίεγγεηΐ οἵ ν.". ΤΈε ἀπιεπάοα ἰεχὶ βῃοννβ οἰεασίγ [μαϊ Ον.᾽5 πχδΐῃ 
οδἽεςξ νγὰ8 {86 γε υ άΐηρ οὗ {δε ἰδηρῖα. 

4. Τῇε πεχὶ βυθ]εςΐ ἰπ {με ἀδοῦδα 5 [86 ρσονίβίοῃ οὗ ἔπἀ5 ἴὺ συ 
δυϊάϊηρ {δὲ ἰεαρὶε. Τῆς ἱπηρ] Ἰοαϊίοη οἱ [86 ἰεχὶ 15 ἰμαῖ 188 
Βαθυ]οηΐδη πεὶρῃουτβ οὗ [πα τοϊυγηΐηρ [εν εγα οα]16 ἃ ἀρὸμ 
ἴογ σοί τσ υϊίομβ. ΑἹ ἐμαΐ δωγουΐθα σοονεῖβ ἴ86 ψΠο]ε Ὀοὰγ οἵ 

]ενϑ ἴῃ Βαδυ]οπία, δπὰ ἃ8 ἴΠΟῪ τὰ ἴο ὃὲ δῳρογίϑα ΌΥ ἐδ6 τη65 
οἵ μὲς ῥίασε (Ἀε86 δὴ θὲ το οἴβεῦ [δῇ [πε Βαθυ]Ἱοηΐδηβ. Ουτυβ 
αἰά 411 'π Εἰβ ρονεῦ ἴο ρδοαίθ [ἢ6 σοῃαμπεγεά ρβορίεβ, δηά ἢ 
νγ͵ὰ8 ἴοο Ρο Ἐς ἴο ἀεπηιδηά ἔγοση ἴμεπὶ 5 βου ρ(οη5 ἴο δυ1]ὰ ἃ 
τειῖρὶςα ἔογ 186 ἀεβρίβεά 1εἐνγ8. 1 νὰ δοςερί (18 ἰοχί νὰ ἅτ 

Τογοθά ἴο δάτηϊξ ἃ ρονεγίυϊ [εν 8ἢ οοϊουτίησ. 1 [δα ΠΕΙΡ οἵ 
Ἐβάγαβ τὰ ἃγὰθ δηδθ θά ἴο γοοοπβίσιοϊ [ῃ6 ραβϑβᾶρε (ν.") [8 υ5: 
απὰ αἷϊ 1παὲ ἀιυεῖ! ἐπ ἐδιε ῥίασος, ἰο! ἐπόνει δ ῤῥονί δῆπι. ΤὨΪ5 παί- 
ΓΑΙ τηθδᾶηβ8 (παῖ ἴῃς 1εἐνγ8, ὑπὸ ἀνε }} ἰῃ (μὲ αἰδίγίοι5. ἔγτοτι 
ψ Ὡς ςεγίδίη οχῖο5 ἄγε ἀθραγιηρ, 584}} βεπᾶὰ Ὁ. {μεὶγ Βαπαβ 



ό6ο ἘΖΕΑ- ΝΕΗΕΜΙΑΗ 

εἰ ἴογ ἴδ6 τερὶθ. Τῆθ πε! Βῖεδὲ ρθορὶς ψουϊὰ 6 τποβὲ 
ἸΚοΙ͂ν ἴο Γοσλδῖη ἴΟΓ σομπΊΠΊ σοί] Γοάβοηβ, δηαὰ {ΠΕῪ γα ἴῃ6 οη65 
Δ 06 ἴο οοπίΠραυΐε πιοβῖ.---Ὑ ἢ οἰϊυεν ἀπά ροϊά, ροοάς αμά οαξῖε, 
δεσίάος ἐπε [γε6- τοῦδ! οἤογίηρς [07 ἱμπ6 πομδε οἵ 04] ἰταρ] 65 ἀοπα- 
τἰοῃβ ἔογ ἴῃς σάγανδῃ οἵ ρὈἱ]ρτὶ Πι5 85 ννῈ]] 8ἃ5 ἴοσ {πε ἴεῦρ!θ. γε 
τηὶρηϊ Μ6}1] πτοπάου ψμεῖμεσ Ογτὰβ νου θὲ σοποογηθά δρουξ 
186 Ρεορίε. τῇδ ἰαϑί εἰδιιϑε 15 ἀἰβεγεηΐ ἴῃ Εβά., σμὰ τοὔβ οἰμεν 
ἐπήπρε αὐάδοά ὃγ τοιυς [ογ ἐμε ἱϑριῤῖς οΓἹὨ ἐπα Τιογά, ἱταρὶ γίηρς ἰμαὶ 
811 ([ῃς εἰ 5 τεγὰ ἔοσ [με ἴθῦρίε. Οοοάς αμά οαἰῆε 15 Ῥτο ΘΑ ΡΪΥῪ 
ἃ ξῖοΞ5.---λίοῖ ἐδ ἐπε σεγμδαϊορ) 15 ἴ.6 ἰτδηβιαϊίοη οὗ ὥ, αὶ 
Ἐβά. 8α5 τοῆῦο, τεαυύτηνς Οοά 845 δηϊεσθάεῃι ἰηβίοδα οἵ λοῖδε. 
1 15 ποῖ ροββίθ!ε ἴο ἀϊδεγεπιίδίε ἰη Ηξερτεν. ὙὍΒῈ τεπάθπηνσ 
τοδίοῖε τἰομα5 ἴο ἀἰδογεάϊε {με ἄδογεα, 85 Ουτυβ που]Ἱὰ ποῖ Ἵσάεσ ἃ 
τορ 6 ου}] δηὰ ἰπ ἴῃ πεχί βεηΐδησε ΠΏΡΙΥῪ ἰδαΐ 11 νγᾶ8 αἰσεδαν 
Ὀυλΐϊι. ὙΒΕῈ τοηδεγίηρ οἱ Ἐβά. Βδγπηοηΐβεβ θεδὶ τὶ (86 6χ- 

Ῥτεβδίοη ἴῃ ν. ἢ, ἀξ ἐδ ἐμ Οοά τοῆο ἐξ ἐμ 7 εγμδαΐδηι. 

ΤΑς εὐἱοί οἤ Ουγγιι5.---- ΤΉ ογα 15 ἀποῖμοσ νογϑίοῃ οἱ {μΐ98 δάϊςϊ ἴῃ 6᾽-, 

εἰαϊπιίης ἴο θὲ ἃ ΤΟΡΥ οἱ δὴ οτίίπαὶ ἰουπὰ αἱ Ἐςδθαΐδῃβ. ΤῆςἪς ἵτὸ 
τββ. ἀἰθεν τηδίθγιδ!!νγ. [Ιῃ 186 Ατᾶπι. νεγϑίοῃ ἔμοσγε 18 ποϊδίηρ δδουΐ 
ὙΔΆν ΕΒ 5 αἱά ἰῃ Ογ.᾿5 οοπαιοβίβ, με ρογτηϊββίοη ἴο γεϊυγῃ ἴο [εγι5., οὐ 

186 οοπίπθυιίοηβ; δυΐ ῥ͵δηβ ἃγὲ ργεβοσί θὰ ἴοσ {με πον ἰερῖς, (δ 6 
τοϑὲ 18 ἰο δὲ Ὀοσγης Ὀγ ἴδε τουδὶ ἰγεάβυγυ, δηὰ (δε τεΐυγῃ οὗ {με βδοσεὰ 
ψΕ5565 ἰβ Ἐσργεϑϑὶν θη)οϊπθα. 

Βοῖδ Κγϑβ. ργοίεββ ἰο θὲ ογίίπαὶ, Ὀυϊ οὔβ οὐ θοίῃ τηυβὲ θὲ τος. 
Ἐὲν ἀεοίεμα δε ΗδςΡ. νεγβίοῃ, ἐβουφὰῃ Ὀσ., Ἀνὶς, εἰ αἱ. δεσερὲ 186 βυὃ- 

βίδηςθ, δ τη! ἰηρ ἃ τηαγκοὰ [εν ϊβἢ οοἸουγίησ. Μεγ. δοςερίβ ἴ86 Ασγβϑῃι. 
85 δυϊμεηίϊς, δηὰ ἀδεμιβ δε Ηερ. ἃ ργοάυςΐ οἱ [ῃε (Βσ. Ιι ἰβ8 αἰθῆςυϊς 
ἴο υπάετβίδηα ψῃγ ἰδ6 ΟΕγ. 5ββου!ὰ ἱποογρογαῖς δὴ διιμεηξὶς οαϊοὶ, διὰ 
1δεη Εἰπιβ6} σογῆροϑθε οὔθ 850 δἱ ναγίδηςε ψἱ τ Βῖ5 ϑουγος, ἰμβουσῇ Β6 
ταῖρι οαϑῖϊν ἰηβεγὶ ἔνὸ αἰ βογοηὶ ἰοσταβ πίοι ἢ ἰουπά ἰπ ἴῃς ἀοσυ- 
τηδηΐβ με υϑοεά. Μεγ. 5βἰδγίβ τί (Ὡς Βγυροίβεβὶβ ἐμαξ 4}} (Ὡς Ἰεϊζεγβ 
δηὰ οὐϊοῖβ ἰῃ ΕΖγ. αγτὲ Αγᾶσωῃ. 758. οἱ ἴῃς Ῥεγϑβ. οὔ ζίῃδὶβ (9. ἐ. οὔ 47). 

Τμΐβ5. ροβιἴοῃ 88 θθθὴ πιο ῖν δοοερίθα, Δρραγεθμῖν πϊϊβουϊ τυς ἢ 
οἶς δ!] 5ἰδεηρ. Τόσον 885 βῆονγῃ 8 ψεαπθββ (ΕΞ... Δ.); ἱπάεεά, ἱξ 
ΒΘΟΙΩ5 (ο τεϑὶ οἡ ᾿Π {16 τόσα ἰουπάδίϊοη πᾶ Ὀᾶγε δϑϑυπιρίίοη. ε 

ἃγε, {πεγεΐοσγε, γεαὴ]ν ἀτίνεῃ ἕο ρυγεῖν ἱπίεγῃδὶ ενϊάεηςε. Ετομὶ τπ 5 
Ῥοΐηϊ οὗ νίενν (8 Ατδπι. οἀϊςὶ ἀοεβ ποῖ σοσηπηθηὰ ἰΐβε!ξ[. Εοσ Ον. πουϊὰ 
ποῖ Ὀὲ «(μεν σοποογηθαὰ τ] (86 αἰτηδηβίοηβ οἱ [ῃς ἴεπιρὶς, δηὰ (δς 

ἤξσυτεβ χίνεῃ γε δἰϊορεΐβεσ ᾿παργοῦαῦῖε. Νοὸσ σουὰ ἢς θὲ ΠΠΚεὶν ἴο 
ογάᾶεγ {με ὄἼχρεηβεβ ραϊὰ ουξ οἵ {ῃε τογαὶ ἰγεάϑυσγυ. (ογίδίηϊν ἴδε δεβῖ 

ενϊάδηςς νὰ Βᾶνε, ἴῃ Ηρ. δηὰ Ζε., ἱπαϊςδίεϑ ἐμαὶ 186 οοϑὶ νγᾶ8 θοσπα 



ΕἘΖΕΑΙ δι 

ὃν ἴδε 1ετγϑ ᾿μεπιϑεῖνεβ. [Ιηἀεοά, [Β6 ἰοης ἀοἶαν τγχὰ8 δοοουποά ἴοΥ οα 
ἴδε στουπά οἱ ἴδε ρθορίε᾽8 ἸΏ Ὁ} ν ἴῃ πιδϊογίαὶ ἰμίηρβ (Ης. 11). 

Ιῃ ἴ8ε Ηεῦ. οὐϊςί, οὐ {6 οἴμεῦ Βαπά, ἔμεγε ἰἴβ ἢο ποῖς οἵ ἱπιρσγοβα- 

ΠΙν, βᾶνὲ ἴῃ 1π6 τηδίζες οἵ Β4Ρ. οοπίτί υιίΐοτβ, ἀπά μεσ {με ΟΒσ. δρ- 

Ῥᾶγεηῖὶν γεϊουςμοὰ {μὲ ρᾶββϑασε ἴο ϑβυΐὰ Βίπηβε! (νυ. 5.). ΤΆς οτίρίηδὶ 
νοΓῪ ΠΚεὶν επ͵οϊπεά 16 [ετ8 ΠΟ γειηδίπεα ἰῃ ΒδΌ. ἴο βεπὰ οοηίτδυ- 
τίοηβ ΌῪ ἴμοβε ψῆο τεϊυτηεά. Υ εἰ ἔενν βοθοίασβ ἢᾶνα δὴν φορά ἴο 880 

οὗ (815 νεγβίοῃ. δίεζ. σεπιδγκϑ [Πδὲ ᾿ξ 5Βῃοῦν 1561} ἴο "6 ἃ ἔογσζεσυ, βίποβ 
ἴε ἰ5 ίνθη ἱπ ἴ[ς Ηερ. ἰοηξιε, ἀπά 5ἴῃος ἰΐ 15 ἀομχίπαῖθα Ὁ. 76 ίβῃ τὲ - 
Ἰἰσίουβ ἰάεαβ. Αγαῖπδε {μῖβ ἴξ τηᾶν δὲ γειηδγκεά πὲ ἴῃε (ἢν. σου!ὰ 

βοδσοοῖν ἱποογροσγαῖς ἴῃς Ῥεῖβ. ογ ΒΔ. ογίρίπαὶ. Μοσϑονεσ, βίηςς ἴπ8 
οὐϊςὶ νγὰϑ ἴοσ {86 θεπεῆϊ οἵ (δε [ενγ8, ἰζ πηδᾶν μανε Ὀδθη οσί σία ν ἰβϑυθὰ 

ἴῃ Ηεῦ. Α5 ἴο {δε εν ῖϑῃ σοποδρίίοηβ, μον ἄο ποῖ β8θεπὶ ἴο θ6 Δ 
ταογε τηδεκοὰ (μΔῃ ψγὰ βῃουϊά ἐχρεοὶ. Τὸ ραςϊΐν (δε Βαῦ., Ου. ντίεϑ 
ἴῃ [ἷ58 ἰηϑοτίριίοπ τ Ργοπουποορά Β8. τεϊ!ίουβ ἰάδαβ; ψῪ 5βουϊὰ 6 
ποῖ ἀο {με βάταδ (πίη ἴοσ ἴδε [εν Ὁ 

1ι ἰ5 ἀϊβησυϊε το (μίπκ δαὶ ἴδε (ἢγ. οοπιροβεά ἰῃς εὐϊςὶ δὲ 411. ϑανα 
ἷῃ ν. 4 1 ἀοε5β ποῖ βθεω ἴο μᾶνὲε δὴν οὗ Ηἷβ ρεουϊαγ ομαγαςίογίβεῖοβ 1 
μὲ μδὰ ἱηνεηϊοά ἴξ, ἢς σεγίδίη!Υ σου ἢανε [ΟΠ] οννοα μἷβ Ασγᾶσῃ. βϑουγοα 

ἴῃ ς. 6, ἴο ψϑίςἢ Βς οουϊὰ Βανε μαὰ πο δαγί]ν οδ͵θοϊίοῃ. Τὸ θὲ οου- 
βἰβίεηϊς σὰ Ὠ᾽5 ΡΟ ον Ον. ταυβὲ μᾶνε δἰονγεὰ [με 768 ἴο τεΐϊυσγῃ δηὰ 
ἴο τευ] {πεῖν ἐεπιρὶε δηὰ ἴο δίκα θδοῖκς ΔΩ ἰγεάβυγεβ ἢ οι μαὰ Ὀδοα 
ἰδκοῃ ἔσοπι 0. ΝΙΚεὶ ποίεβϑ ἰ8αῖ “Ὧν μἷβ σοα θὲ ψῖῖὰ Εἰπι᾽ μᾶ5 ἃ 
δεομυΐης ΒΔΡ. {ἰηρε᾽ (ΡΒ."). Τῆς Οἢγ. σουϊὰ ποῖ Βανε βαἰὰ “δε ἰ8 [86 

Οοὰ ν8ο ἴ5 ἴῃ {εἐγυ8.,᾽ ὅοσ σουἹὰ με Βανε Ἐχρίαἰπθά ἐμαὶ [6γυ5. νγαβ ἰῃ 
7υάδῃ; δηὰ με πενεγ 8115 Ὑδπε “ ἴῃς ἀοά οὗ Βεανεη." [ἱ 8 νεῖν 
ἀουδίίυ! ᾿ξ Βε πουϊά μανε εἽχαϊιθὰ ΟΥ. 85 (18 ἀοουπιοηῖὶ ἄοεβ. Οἡ 
18ε σΒοῖς, {μϑῃ, Βεγα 866 Π}58 ἴο δὲ Δ. ρ]6 τεᾶϑοη ἴοσ δϑϑεσιίπς ἐπδὲ Ου. 
αἰά εἶνε [δε 7ετν8 ῥεστηϊββίοῃ ἴο τεΐυτπι ἀπά ἴο τερυἱ]άὰ ἐμ ἰεταρίθ. ΤῊΣ 

εἰλοπαεὰ ἰεχὶ ψϊο 1 μᾶνε ρτοροβϑὰ σοηβσγβ (86 με] ἰεῖ (δὶ γα δ 
Βανε δὴ δυϊβεηίὶς ἀοοσυπιοπὶ Βεγα. [ἰ 5 ἔγσῃς (δαὶ Ης. δπὰ Ζο. τπιακα 

ὯῸ ταίδγοηος ἴο 1818 ἄξογεε, δηὰ ἰζξ σουϊὰ πᾶνε βεγνεὰ {πεὶγ ρυγροβα 
πὸ}; υῖ {πεν ψαγε βρεακίῃης ἃ βοζε οἱ γϑᾶγβ ἰδίεσ, δηὰ ψεγε σοῦ- 

οεσηοά ποσὰ ΜΒ (ἢ ς Μ}}} οἱ ἀοά ἐΒδῃ ψ 118 ἴδ6 σ}}] οὗ ἃ ἀδαά Κίηρς. 

1. ΤῇςἊ οοη]. ν, σῖῖὰ πίοι (ΒῈ Βοοῖς Ῥερίῃβ, 18 εχρ᾽ αἰηθεά Ὁγν {86 
οσίῖπαὶ Ἴοοππεοϊίοη οὗ ΕΖγ. σψὶῖὰ ΟὨ. (Βεγίῃ. 5[ες.). Βυὲ Εχ. [ν. 

Νυ. 08. 70. τ δπὰ 2 5. : ἀπά 2 Κα. Ευι, Εβί. 2 (ἢ. δῃηὰ Να. (ἀϊ9- 
τεχαγαΐηρ 186 {{1|6}) 4ἰ5οὸ θείη τὶ γλ. 11 86επη8 ἴο 6 {δὸ γι]θ ἴο μ6- 

εἶπ ἃ Ηεῦ. παιταῖΐναε τ ῖῖ [86 οοη].--- 2] 5(. σϑῖγ. θείογε ἃ ργθρ. (ς΄. 
(68.} 19).---Φ 2} Ῥοῦβ. Καγμξ, ΒαΡ. Κηγαξ, ψῃδηςα ἘδΌ]πβοη πουϊὰ 

Ροΐμε τ΄ γ}9.---νγε πιυβὲ τὰ. τῦν9Ὁ] βίπος "ΣῪ 5 (Ὡς οδ). Ὑὴδ τῶπξ. [0 
ΤΩ ΠῚ α ῥγείοίἑοη 15 ποῖ ἰουπά εἶδνν., θα (ἢ6 οοπίοχὶ γεαυΐγεβ (μὲ 5θῆβα 
Βεῖε; ο΄. 2 (ἢ. 365, ψβεγε πυκθοῦ ἢδ58 [πε 88 Π16 τηηζ.---" 00] 2 (ἢ. 36: 
888 02, ργείειτεά ὃν αυΐμε, Τοῖτεν, εἰ αἱ. Ἐ54. ἐν στόματι, Βυΐ ὦ 

βιρροτίβϑ ΜΤ. Βοίδ ἰοττῃβ ἃγε οοιηπιοῃ, Ὀυϊ Ἰ»Ὸ 18 θεϊΐεσ σβεη υἱέοτ- 
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8006 ἰδ ἱπιρ! 164 (50 Ἐν]ε).--ττῦν Ἴ}5], οὔἱν ἴῃ ἰδία ντίζεσβ, ν. ", Ηξ. 
τι (Ὦ. ς" 2 (Β. 21:5; δαυῖ νῦ. δἰοῃς [85 838Π16 πη. ἰῃ 15. 41" 35 4.5" 

811} τείειτίηρ ἴο Ογ., δῃὰ ἰηβιυικηοίης ουγ δυῖδβοσ (ς(. Μαγ. .7.ες. ου 41). 
-τὐτ Ὥ»)} 11π| λα σαμδοά α υοῖοε [0 βαδς ΟΕ, ΔῊ. ΟΥΑΙ Ῥτοοϊατηδβίίοῃ, 
Ἐκ. 369 (Ρ); ς΄. “Βε οαυκοά ἃ ἱγυπιρεὶ ἴο Ρ485 ονεῖ,᾽" ἑ. 6.,) ἴο θὲ δίονγῃ, 

Ι,ν. 25’. Ὑμδῖ 18 (ῃ6 βθῆϑε δε ἃ8 Ἧὲ ποία ἔτοταῃ ἴδε δάἀθὰ αημά αἷδὸ 
ἐπ υνὴπε. ἸῊ 2 (Ἡ. 3095 1ῃς ἴεστα ἰβ υϑοὰ Ὑῇεγα ΓΌΠΠΘΓΒ ΠΑΓΓῪ ἰοιίο 5 
ἔτοπι Ηεζεκίδῃ.- --2 902] ψουϊὰ τηδϑῃ μετα ἐπ α ιυγίεη ζογηι, 858 (Ὅ- 
(ἰᾷ 2 (Ἀ. 365) ἐν λόγοις γραφῆς, Ὀαΐ [Π}8 56 η88 ἷβ ποῖ ἰουπὰ εἶσι. 

ΑΒ ἴδε πογάὰβ ἃγαὲ ἀΠΏθοθββαγυ 8Ππα 85 ἽΝ ροαβ Ῥ8.ῖ ἴο ἴδε ῥγοοίδσιδ- 
τίοῃ τὰ βυβρεςῖ ἃ ρὶ. 

Ὡ. Ὁ 15) ΓΌΡΌῸ] ΟΝ]. βγβὲ ἴοσ ερῃ. (εβ. 151. Ἐβά. ἐμὲ ἀνέδειξεν 
βασιλέα, 3 Ἐϑά. »π6 οοποι με τερεηι, ΕΥ. “δ. ταδάς τὰς Κίηρ," Ὀεξίεσ 

)τοοϊαϊπιοά τις ξἷπς. Αἰΐζες Ἐξ. 153..2] τς 2 (ἢ, 361. 4 [815 Ἔχργεββίοῃῃ 
πουϊά τεργεβεπὶ 5 Όπ, ἰδοκίηρ 59 πὰ 1γ). ΤῊΣ την. 18 ποῖ {86 βᾶπης, 
85 1ἷ58 ἰεχὶ σψουϊά Ὀε Ὀαβθθὰ οὔ ἃ ρβορβεςν, δῃὰ ΜΤ. οἢ {με τεβυϊὶ 
οὗ ἃ ςοπαυεθί. Ἐβά. ββονδθ ἃ ἰεχὲ τῆογε Ἂοἰοβεὶν δϑβϑοοίαίεἀ ἢ ἴῃς 
Ρτορθοῖεβ ἰπ 15.3.-τοιοθπ τον ΠΥ] Ἐϑὰ, χύριος [-- ὁ θεὸςϊ-, κύριος] 
τοῦ Ἰσραὴλ κύριος ὁ ὕφιστος. ΤῊΪΒ 5ιισρεβίβ ὉΥΟ "ΠΝ 8 ἴῃ Μί. 64. 
Ουΐῃε ἰο ον (818 ἐοχί, Βαϊ ἰδ τᾶν σαὶ Ὀς ἃ 15} δι ρ  Βοδιίοη--- 
ΝἸΠ]. ὙΒα υ56 οὗ [ἢπ ῥτοη. δι ρῃδβίβεβ (ῃς ἔδοϊ οἵ Ὑδητεἢ᾽ 5 ἀϊγεςιησ 
Ον. το δυϊά (μὲ Βουθε.--- Ὅν ἼΡ0] υϑυδιν πηθδῃ8 (9 ὄγίμς μῥονι, οἵ υἱδῖ! 
μῤοη, ἧ. 6.) Ῥυπίϑμσλθμῖ; ἴδογε ἃσο, μοσενεσ, ΘΕΝᾺ] ρα ϑβαρβθβ, Π]ΟΒΕΥ͂ 
Ιαῖθ, ἰῃ παῖς 186 5θηβϑε τεαυϊγεὰ Βεγε ἰβ ἰουηά, ἑ. 4., αοεί ξηρά [0 πεδ. 

Ἐβά. τεπάεγβ ἐσήμηνέν μοι, ἀξ πας εἰσοη πῖὸ α σἷρη, ὑτοῦ. ὈῪ ἴδε ποζὰ 
οἵ Ηἰ5 ρσορβεῖ, ββονίης δρϑίῃ ἃ Ἵἴοβεσ ἀδβρεπάδηοε τρο 15."2 ἐσήμηνεν, 
Βονγενεσ, 808 ΠΥ τοργεϑθηίϑ Συνῦ, σοί. [πῃ 15. 4455 Ογ. [5 ̓ ς] "955, 
δῃὰ ἰπ νίενν οἵ [86 οἶοβα γε δι ϊοηβῃῖρ οὗ [μὲ ραββαζε ἴο οὐὖζ ἰεχί, ἰξ ἰ8 
τετηρίίης ἴο ῥγοροβϑαὲ βοσα ")»υ", λδ ἀας τιαᾶδ νηὲ σπερδετά. 

8. Τηΐβ ν. 8 οὔϑοιγε δπὰ ἀἰβῆςυ!. 052 Ὀάᾶγεὶν δάπιϊ 5 οὗ ἱπίεσργε- 
ταϊίοη. ΤΏ 5. ἰπ ἸῸΡ ἀπὰ υπὸν σεΐίεγ, οὔθ ἴο Ὑδηνε δηά ἴδ οἵβεσ ἴο 
Ὃ, ἃ ἀυδ. ςοοποίγυοσίίοα; [6 ρῃγαϑα "αν δὶς σοά δὲ υυἱἱᾷ κῖρε 'β 'ἴπ' δὴ 
δὐϊενατὰ ρίας; (86 ΟΠγ. μ85 ΠΥ ἴοσ ᾽ν; 1ῃς ἰαβὲ εἶδυε 5 Ξυρεγβυουβ 
σδεζε ἰΐ βίδπάϑ; δηά τολέοὐ ἐς ἐπ σ μάαΐ ἰ5 ἰλυϊοϊορου δέϊεγ ν.". Τυγὰ- 
ἷπρ ἴο ἴῃς Ντββ. ψε πᾶ ἰῃ πιοάεγῃ οὐϊείουβ οἵ ὦ ἐμαὶ ἴῃς ἄτβί οἴδυε 5 
δὴ ἱπίειτοραῖίνεο, ἢν ἦο ἰς ἐἕεγο αποηρ νοι οἵ αἱΐ κὶς ῥεορὶε 7 ἘοΥ 5" ὦ ἢδ8 
χαὶ ἔσται; ὉΡ᾿Υ 156 ἀναβήσεταιβΑ, ἀναβήτω". ΟΦδΒ εηάβ5 πίτα οὔφυνν, Α 
ἰλοῖκ5 πντν δἰζοῦ π2. Οδ!- δ4ἀ5 μέτ᾽ αὐτοῦ δἱ επά οἵ ν. ἴΙπ Εϑά. τὸ ἅπά 
ὕμων ἕο 832 ἰπβίεδά οἱ ἐν ὑμῖν 48 (Φ6. ΝΜ ἀρρϑᾶγβ 858 χύριος αὐτοῦ ἰῃ 

Β. 5Βῃονίηβ δὴ οτίρίπαὶ ἥγη, ἴῃ Α χύριος 8 τερεαϊεὰ; ἴῃ Τὶ τὰ αν 

χύριος σίους [μ6 ῥσοη. ἐἔο ]οννίηα. Τρ αϑὲ οἰδιβε 18 τεηἀεγοᾶὰ οὐτὸς 
ὃ κύριος ὃ χατασχηνώσας ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. ΤΆὨΪ5 εἶαιι86 8 ἰδοκίηρ ἴῃ ἵν, 
Βυΐ πιοβὲ οἵ ἴξ ἀρρβϑᾶσβ δαγΐεσ ἴπ ἴῃς ν. " 8 αυἱΐε ἀϊνεγσεης ἰη ἴῃς 
βγϑὶ ραγὶ τῃυ5: τίς οὖν ἐστὶν ὑμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ὅς προθυμεῖται 

τοῦ πορευθῆναι; ἔστω ὁ χύριος μετ᾽ αὐτοῦ ὁ χατασκηνώσας ἐν ᾿Ἶερου- 
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σαλήμ, καὶ ἀναβὰς κ. τ. Δ. Ηκτε ψε ποίς 8 ραγί. οὖν (ΒΑ ει... οὔν), 
ΤΕΔΙΪΥ ὨδΟΟΒΒΆΤΥ ἴἰο ἴδε 86η56, δῃὰ {με νεσῦβ προθυμεῖται δηὰ χκατασ- 
πηνώσας, ὙἘΪΟΙ τὸ ποῖ ἰῃ Ηεῦ. 3 Εϑά. μδ5 90 ἃ ρεουϊίδ δηὰ Ὀτίεῖ 
ἵεχί, νὶΖ., δὲ φιὶς ἐσ εχ ἔεμεγε Ὁέσίγο, δορπμς ἱῤοίης αἀτοομάαί Ομ 

ἐο ἵπ 7]6ἐὄγμς. Απιοπξᾷ γο 18 Ἰδοκίηρ, ας ἔδεσε ἰ8 ἃ ἑδίῃς τεβεςιίοη 
ἰῃ [88 γ Ώ Ῥθορὶε ἰμϑίεβδα οἱ ἀὲσ. Ὅῆε βυρεγῆυουβ τολέοἢ ἐς ἐπ ὕμδαῖ 

[α115 Βοτε 85 πῃ Ἐ53α.8, σεῖο ἀρρϑδῖβ ἰῃ Τ᾿ ΟὨΪΥ 85 δὴ δα). τὴν ᾿Ιουδαίαν. 
ὙΒε Τομιπιεηΐδίοῦβ προ βου ἰσθοσε (δε αἰ βου, ἐπουρῃ Βεγίι. δέζεσ 
Ουΐδε ἕανουτϑ γεβϑίοσαϊίοῃ οὐ προθυμεῖται 48 τηακίης [6 ρογμῖὶ 1655 

ξεηεγαὶ, δηὰ σεχαγὰβ 1ῃ6 ἰαβὶ εἶδιιϑε 85 “" δὴ ἱπίεπιϊοηδὶ ἰμ διίοη οὗ (ἢ 5 
βίγὶε οἱ ἴῃς ἰογεῖσῃι κίηρ.᾽" Ουἷῃε τεχζαγὰβ ἰῃε ἰαϑὲ τποσὰβ 88 8 αἷ., 
ποϊϊησς μεῖς οἰδησε οἵ ρίδος ἴῃ Ἐβα.-. Ης στον 58 γ5 ἰη ὦ α͵3ο, 
ἴον Φτ- μαβ8 ἰδὲ εἰᾶυβα ἴῃ βᾶπι|6 ρίδος ἃ5 ΜΤ. ἢ μετ’ αὐτοῦ δὐάεὰ. 
Ἐοσ προθυμεῖται τοῦ πορευθῆναι Οὐ 86 ρτοροβεβ ΓϑὴὉ 2. ΓΌΠ (οΥ 2), 

δι προθυμεῦται ἱμναγίΔΟΪΥ τεργεϑεηῖϊβ 2 γ,; Ὀυΐϊ τη1ε55 ομς αἴ8- 
τερατὰβ ΜΤ.. δἱίορείμοσ, ἰὰ ἰβ ἱπῃροββίθ]ες ἴο εχίγαοϊ (8 ποσὰ, γε 
Βανε πο ἔδσ ἴο ξο, βοσψενογ, ἴο πὰ 6 σψογὰ οἷοβοσγ ἴο ἴδε ἱεχί, ἴοσ ἽΠ32 

βυἱῖ5 [86 86η56, δηα τηϊρῃξ δδϑὶϊν θὲ οοττυρίοα ἴο Ὁ93. ὋΡ ͵8 οὈνίουϑ! Υ 
ἱγαροβϑίδὶς, θὰς (δὲ τηοηθηὶ Μ͵ὸ τῆδκα (86 ὨΘΟΕΒΒΑΓΥ Ομ δΏμΕ8 οἵ "Π" ἴο 
πεῖν, ἐξ [οΟἸ]ον8 ἰμδὲ τὸ πιυβὲ τὰ. ὍΣ, οὐ ροββίθ!ν Ὁ». [ῖπ ἰλς δτβϑὶ οαβϑα 

πιλ Βᾶνε ΟἹΪΥ (Πς σοτησλοη ομδηβε οὗ " ἴο 1; ἰῃ (86 Ἰαϊζει ἡ νγὰβ διϊδοβοὰ 
ἴο ἴδε νΌὉ. τ βε ΠΥ νγὰ8 ομδηροα ἴο νὴ" (υ. ὥ, οἰϊοὰ ἀρονο), δῃ ἃ νγᾶ8 

ταωονοά δεῖς ἰο (ἢς ἢ. 10 (δε ρΡ]. νγὰβ ογί ίῃδὶ [88 τρηξ. γ͵88 ργϑο- 
σαι ἐγίδος οὐ εἷαης. Ῥεσῆδρβ ἴμβοσε ὰ8 Ἔἐπουρὰ αἰβοοσὰ διθοης ἰΒς 
Βα. 1ετγϑ ἴο τιδκε ΟΥ. τπϊηὶς ἔμδὲ ταδην ρθορίεβ ποσβίρροα Ὑδανεδ. 
ὙΒεη ἴο σεὶ ἃ βυϊίδοϊε ἰεχὲ τὰ τηυβὲ ργεβυπια ἐμαὶ ἵτνο [ἴπ68 σεσα 
ἘΓΔηΞροβθα: σά. 2εοϑίε οἤ Υ̓. με Ο. οἵ 1ς., κε ἰς με Οσοά τυλο ἀποεϊὶς 
ἐπ 7ενμς., ἃ σδηρε βυρροτίεα ἂν Επά.". ὙΤῊΪβ οἴδυβε {μεὴ θεᾶγβ πὸ 
ΤΛΆΓΚ5 οἱ ἃ 5]., ποσ οὗ δῃ δἰἰεπιρί ἴο ἱπιϊϊαίς Ου., θυΐ 18. ἃ πεοαβϑασυ 
ἀεβηϊίου ἰο 6 Ἔχδςΐ ἰῃ δὴ ἐἀϊΐοῖ. ὝΦν ἰβ οοστθοῖϊθα δζον Εβά. το Ἰ5ϑδ, 
ΤῊΣ ὝΦΝ 15 Ργοῦ. 8ῃ δος ἀβηΐδὶ σερειἴοη ἔγοπι {με ργεοθάϊηρ ν.; ἷΐ 
ἰβ φεγίδίη!ν ὑμπθσαβϑαγυ Βεῖα. ὉΔῸΝ ἢἰβ δατηγαὶν δε ΠΝ Γ2. 
ὙΒε σβοὶε ν. ἔβεῦ 1 που] ταβίοτε ἰπυ5: ὑῸΝ ΠΥῖν ὈρτΟΡῸ ΠΏ 109 Ὁ 
ὙποΝ, ΠΝ ΓΛΣΎΤΙΝ 12} ὉΠ ΥὉ 55) ὈΟΘΥ 12 Ὁ ὈΛπΟΝ ΜῈΠ ὈΜΦο, 

1ι ἰβ σταπίοά ἐμαὶ (8 τεβαϊὲ τεαυΐγεβ οοπβίἀθταθ]ς οἤδηρεβ, δαΐ [86 
γιββ. δον {πᾶΐ ςοτσθοίοη ἰβ πδοσββασυ. Α5 ἰγδαιθθιν ΠάρΡρΘη5 πῃ 
18εβε Ὀοοΐκβ, ᾿ ρσεέϑεγνεβ βοθ οὔ ρίῃμδὶ [εαΐυγεβ, ΜὨΪοΝ, 88 υϑι8], δια 

οὈϑουγεα ΌῪ οοττεοϊίοηβ ἴο σοπίοτπι ἐο ΜΊΤ., οσοττεοϊίοηβ ἰογι απϑίοὶυ 
τιοβῖ]ν ΌΥ δααϊτίοη, 80 ἰδὲ 1ῃε οτἱχί παὶ τὰν 511} ὈῈ ρἱοκοὰ ουί.--- 
4. Τηΐβ ν. 15 ποῖ τους οἰδατεσ. ΤῈΣ ἰηνοϊνεπηοθπε 18 50 στοαῖ ἰμδὲ 
᾿δηϑἰδίίοα 'β δἰπηοβὲ ἱπηροβϑίδῖε. Μογδθονεσ, ἴ88 158. ἀζαΐῃ βου ἀ6- 

Ρϑγἴυσεβ σοι σδῃ Βαγάϊν θῈ ἀυς ἴο ἴῃς ἐγεεάοτῃ οἵ ἃ ἱγαηϑίδίοσ, δῃὰ 
τς Οἷκ. τεπάσγίηρβ εἶϑν. ἰὼ [Π686 θοΟΚΒ βῆονγ οἶοβε δά ον ἴο {δεῖς 
οτσίηδὶ. (ὦ ρτγορεσ Ξβοννβ σβοβίὶν ἴΒς βυγνίνίης ΜΤ. Βαυὶ Εϑα.1- 8διὰ8 
5οΙ6 φοοὰ τηδίεσίιαι. Ὑμαὶ ἰεχί 885 χαὶ ὅσοι κατά τόκους οἰχοῦσι 
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βοηθείτωσαν αὐτῷ προθυμείσθωσαν τῷ κυρίῳ ἐν τῷ τόκω αὐτοῦ ἐν χρυσίῳ 

κι τ Δ. 3 Εϑά. σμοίφμοί εἦξο οἶγοα ἰοοα μαδίαμέ αὐγωνεπί ἐος σμὶ τμμῇ 
ἐμ ἰοθο ἱῤδο. Νε ποῖς ἰ8δὲ ἴδε ρεγρίεχίηρς Ὃμ"θ) ἷ5 ἰδοκίησ διὰ (δδῖ 
Ὃ Ὀεοοπιεβ ἴἢ6 ἰεδάϊησ νῇ.; ἴῃ 18 τεβρεςὶ ΒΑ ἄρτος. δὴν ἰβ ἰδεῖς - 
πῃ ψ ἘΣ ΟΡ 865 ἃ 6 σοπποςίΐοη. Α ποῦν νὮ. 18 ἱηίγοἀυςο. ΤΈΪ5 
ΤΆΔῪ τεργεβοηξ ἸΌΨΡΌΣ ΣΝ» ἈΣΊΣΓΟΥ ἘΝ) ΠΙΟΤΡΌΒ Ὀλπσῦον, ΤΉΪ8. 8 
ἃ νϑϑὶ ἱπηρτονεηοῃξς ονες ΜΎ. δηὰ 5ῃονβ δὴ εδιϊϊεσ δηὰ Ὀείίεσ ἱεχί. 
1ι 18. ῥσοῦ. ποὲ οτίίῃμαὶ, θυὲ ͵'β τῦοσε ῥγίμηϊεῖνα δὴ ΜΤ, [ἢ δα 
11βὲ οὗ αἰ8 ὦϊ- μα58 δώρων ἔος “2 Ἴ)Σ, τοῦ ἑχουσίουβΑ, Ψ᾽5Ἴ2) τα ἐν δόσε- 
σιν μεθ’ ἵππων χαὶ χτηνῶν ἰῃ Ἐϑά., 80 3 ἘΞά. ΤῊΪ5 που]ά, ρετιαρβ, Ὀς 
ΠΌΣΩΝ ΘΟΎ ΟΣ; ΨΌΩ. Οὐζδς οοττεςῖβ ΨΊΣ το δ32., θυϊ ἰρῆογεβ δόσεσιν. 
ΤΣ ΣΠΓΟΡ ἰ5 ἴῃ (δ“- μετὰ δώρων 5 ΟΥΎΣ ΌΡ, δηὰ τποσὰ ἔυ}ν ἱπ Εϑά. σὺν 

τοῖς ἄλλοις τοῖς κατ᾽ εὐχὰς προστεθειμένοις. ΤῊΪ5 15 ἰουπὰ ἰπ 3 Εϑά. 

ἴοο, δῃά τηδὺ θὲ ἃ ῥγίθβϑβε ιν διιρ βοβείοα, ἐμβουρὰ ἰδ πιογὲ Πκεῖν βῃοννβ 
ἃ ἀἰδετεηὶ ἰεχι. ιν ἴ58 τεηδοτοὰ ἷἱπ ὦ πὶῖ Ὀὐπῦν 65 δηϊοοεάεπί, μυξ 
ἰῃ Εβά. σὰ σῷ. ὙΠ 186 εππεηδαιίομβ ργοροϑοὰ δῦονε, δαϑθὰ οἱ 
Ἐϑὰ., 186 οαἀϊςὶ 88 ἃ ψβοῖα στπβ ἴδυ5: ΑΝ ἐδε κἰκκάοηις οΓ δε τοογϊὰ δας 
γακινεὰ (με Οοά οἵ πξασεη είσεμ νιδ, απμᾶὰ ἦε μας οδαγζοὰ νι ἰο ὑμὲϊὰ δὲνε 
ἃ ἄομδε ἐπ )ἐγως. τυλίοῖς ἰς ἐπ σιάακ: ἐδεγείογε τολοεῦθεν τοῖϊ]ς 9 αἷ] ἐδε 
ῥεοῤῖε οΓ Υαξιοεῖ ἐπε Οοά οἵ ]ςγαεῖ, κε ἐς ἐμα Οο τοκοτο οδοάε ἐς ἐκ )9Έἐγως., 
ποῖῦ ἰεὶ πἶηε ζο Ἡ} ἀπά διὰ ἐπε ἄομδε οὗ Υ αἰπισοῖ πἰὶς Οσοά. Απά αἱ! ἐμαὶ 
ἀωεῖ! ἐπ ἰἕμο ῥίασες [εἰ ἑΐοηε δε ῤῥοτὶ δὲπε, απὰ ναῖε ἔγεο- τοῦ! οἤεγίπρ5 ἰο 
γαξλιεΐ, υοὔδῆ εἴἶϊοεν απὰ ροἰὰ απὰ το ἐπε [γε6-ὴ} οἤεγίπες [ον ἐκ ἄομδε 
9, αοἄἁ εὐἷο ἐς ἐπ 7εγμς. 

Τὲ ἰδς ἀθονο ὃς ἴΠς οτἱρίηδὶ ἔοσιι, τἤδην οὗ με οδ)εςξΐοπϑ υγχοὰ ἀρϑαΐποὶ 
1δςε οἀϊςξ ἀγὸ τοηονεά, δἰ βουσῃ ἴῃς επηεηάδαϊίοηβ τεσ ποῖ πιδὰς τὶτμ 
18δῖ επὰ ἴῃ νίεν. Ἐπϑὰ." σεγίδίην δὰ πὸ βυιςοῖ ρυτροβε. [{ δρρεᾶδτβ 
δδὲ ἴδε ἄδοσγες νγὰϑ ποῖ ἰββυεὰ ἰο (δες σοῖς ΒδΌ. πδιΐίοῃ, θαΐ οὔἱν ἴο 
τῆς 7ενσθ. Ον. πουϊὰ Βασαν ῥγοοϊαίπι ἰο ἴῃς ΒδὍ. ἐμαὶ μἷ5 οοῃᾳυεβὶβ 
πετο ἀυςε ἰο Ὑδανει δηά ἰμὺ8 οοηίταάϊςξς δἷ5 ἰπϑοσίριίοηυ. Βυΐ δα 
ταῖσι μανε βαϊὰ (μἷβ ἴο (86 [ετγ8. Μοζϑονεσ, 86 7ενγῖβῃ οἱεπηθηὶ ἰῃ 
Βα. ΒΓΓν γεᾶδγβ δϊες (ῃς [4]} οἵ 7εγυβ. ταυυβὲ βανε θεεῃ ςοτιραγαίίνεϊν 
ἰπδίχηϊβοαηῖί. ὙΒετε σουϊὰ ὍΣ ΠΟ υ8ὲ οἱ ἃ πδίίομδὶ ργοοϊδεηδίίοῃ ἴο 
δυϊδοσγῖβε {μεὶγ γεΐεαβο. 

ἌΝΦ)Σ] ταῖρῃς εδϑῖϊν τλθδη ἑΐοσε τοῖο αγε ἰφῇ! δεδὲμᾶ, ἐ. ε., ἴα ΒΔὉ. (ς΄. 
Ἐχ. το Νὰ. 11:5); Ὀυϊ [ἴ πηθδῃ8 8150 ἑΐοϑβε τοῖο τωγυῖοε, α τεπια», Ὀεϊησ 
οαυΐϊναϊεηξ ἴο τὴν (ς΄. Να. 1"1.).--οῦῦ]] αἰνγαγβ γεΐεσβ ἴο ἃ ἱειροσασν 
ταῖβεσ [μΔὴ ἃ ρειτηδηεηΐ γεϑίάεηος δηὰ βῃονβ ἰμδὶ (ες [εν τεζαγάοὰ 
{μεῖγ βίδυ ἴῃ οχίϊα 88 ἰγδηβίθηί.---Ἰκ.}} ἔγοτα ἐπ οὐ σαννν ἴῃς τηηρς. 
δμ)ογί οἵ α55:5, ἰα πδίυγαΥ ἀετίνεοά, ἃ 56η56 ἔουπα 4190 ἴπ 85 Εϑβί. ο᾽ 
: Κ. 9"..--ϑῦ 8. ἃ ΝΕΓΥ σοΙαργεβοηβῖνα ἔοστα σον σίπρ ΡΟΓΒΟΏΔὶ ρτορ- 
ΕΓ οὗ δὴν Κκίπά, ἱποϊυάΐηρν οδίι]6. [Ιὲ 18 γδίμοσ ἃ φθησγαὶ ἴοσιλ ἴοσ δῇ 
εὐΐει. δὲ ἰΐ 18 ἰπιεπάθα ἴο οοταρτγῖϑε Βοσε ἰξ 18 ἱτῃροββίθ]ς ἴο 880. 
ὙΠε νογὰά ὁσσυγβ ΟὨΪΥ ἰῃ Ῥ δηὰ οἶβεῖ ἰδῖε βουγοεβ, δὰ 8 ργοῦ. ἃ ἰοδῃ- 
πογὰ ίτοσῃ ΒδὉ. γωξωξη. [11 ὀσουγβ ουγίουϑὶν ς ἔ. ἴῃ Οση. 14, ἴδ βἴογυ 
οἵ ΑΡγδμδην 5 οδιηραῖσῃ ἀραίηϑὲ (ἢς Κίηρβ οὗ (ἃς Εδϑβί. 
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δ-11. Οἰἤδβ ἔοσ ἴδ ἰθιρῖ6.---ΤῊς ἄδογοα Βανίηρ Ὀθθῃ ἰβϑιιθά, 
[86 ποχὶ βίερ ἴβ ἴο ρυΐ ἰἰ ἰηῖο εβεςϊ, ἀπὰ {815 15. ἱπυτηθα δῖον 
ὑπάἀογίδκοη. ὙΠ ΡΘΟΡΙΘ ργέρασα ἴο ἀδραγί; σοι δυο 5 γα 

βεουγεά; δηά [86 5δογεά νεββεΐβ, οὗ ψ ἰοἢ [μὲ ἰερὶε μδὰ Ὀθθη 

ΡΙυηάετγεὰ ἃ μαὶῇ σδεηίυσυ Ὀεΐοσε, ἀγὲ τεϊυσγηθα Ὁν Ογτυβ. 

1π ἃ ρατί οὗ 1:18 ῥραββᾶσε δ ἰεδϑὲ (ῃς (ηγ.᾽5 βαπὰ 18 τηδηϊξεβῖ. ΤὩς 
νν. ΒΊΟΝ οὐπια ἔτομι μἷβ μδηΐ, δ: δ. 9511... ΤΆ] δα ποις ἰῃ ἔῃ 6 ΑΥ 
οἵ ἰϑίογίςδὶ ἱπίοσιμδίίου. 

δ. Ανπώ ἀγοδε ἰο 60 Ἡ}]. ὈΝΡ ἰβ οἴζεῃ υϑϑὰ ἃ8 βεγὲ ἱπ ἃ βεῆβ8 
κε γεῤαγεά. ΤὮγΘα οἰδββθεβ δὲ τηδηϊίοηθά, {πῃ ομϊοῖβ, [6 

ΡῬγΐεβδίβ, δηῃά (86 1μενὶῖεβ, ἴῃς ἰδὲ ἔνγο θοΐηρ βεραγαίΐβ οἶδ5568 ἃ8 
ἴῃ Ρ, ΠΟ Ἰοηρεῦ ἰάἀεηςἷοα] 85 ἴῃ Ὁϊ.--ζλς ἠεαάς οΓἩ ἰδ [αἱδεγ5], 
ἦ, 6.) ἴῃ οκὨίεῖβ οἔ [Π6 οἰδῃϑ, ἂῃ δχργεβϑίοη ὁσουστίηρ ἔγοα ΠΘΠΕῪ 
ἴῃ Ρ δηὰ (86 Οβγοηΐοϊες (Β0)Β.). αίδμονς ἴῃ ἴμεβθα ραββᾶζεβ 
[ι85 ἴΠ6 56η56 οὗ ἔδτην οἵ οἶδπ. [{ 15 δῃ δ τενίιίοη οἵ “πουβα 
οὗ {δε ἔδίδβοτβ," νΒϊῖο ἢ πδίυγα!ν τλθϑη5 [υῖγ.--ΟὐὁὨ ὑμάαΐ ἀπά 
Βεπ)ανεῖμ)]. ὙΒεβῈ ἔννο {δ ε5 ἀγα παπιθᾶ 85 ἴμε εἰεσηθηΐβ ουξ οἵ 
τ ΈΙΟΒ Ῥοβίεχι!ς 15Γ86] 15 οοπηροβοά (ς΄. 41 Να. 11. [π᾿ οἴβοσ 
ΒΟΟΚΒ να πὰ ἴδε βᾶπιὲ σοπηρίπαίίοη (1 Κ. 1255 1 (ἘΒ. 12152 (ἢ. 
1113). 1π [ἢς Ιαϑί-ῃπαπιθά ραβϑᾶρε ψὰ βᾶνθ με ἀσβηϊίε βίδίε- 
τηθπὶ 18δὶ Βεηϊαπιίη 85 γψὲ}} 8δ5 1648} Δα πεγθά ἴἰο ἘδΒοθοδῃι 
δἴϊεγ [Πὲ σενοῖὶ οὗ με πογίβοσῃ {ῦε5. Τς Ὀουπάδτν Ὀεΐνεεῃ 
[δε ἔνο Κιηράομηβ νγὰ8 Πανεῦ ΝΕΓΥῪ ΒΑΡῪ ἀεδβηεά, δηὰ 85 [εγὰ- 
βΆ] 6 νγᾶϑ οὔ (86 Βεη)απιῖῖα Ὀογάοσ, 1 ψουϊὰ θ6 παίυγαὶ [μα 
1815 ἐτἶρε ββουϊά ἔοσ ἴῃς πιοβί ραγί οδϑί ἴῃ 115 ἰοσίυαπεβ σῖτα τ(ῃς 
βο ἢ. ὙΒεῖα σμεγο, ἱβογείοσε, ΒΘη) αὐ 68. 85 γ76}} 85 7685 
ἴῃ Βαρυ]οηΐδ.-- Αἱ ὐἴοδο ερίγί! Οοά εἰήγγοά ω}]. ΤῊ 5. 5 ἱπίεγ- 
ΡΓεϊθά ἴῃ Ἐχδοῖν ορροβὶΐε βεῆβϑεβ. Β.-γϑ. ΒηἋἀ5 ἃ ἰουγίἢ οἶαβ8 
οὗ 7εννβ, 85 1ἢ 1 τεδά ““δῃὰ 811 οἴβειβ ψβοβε βρίτίὶ Οοά βιὰ 
υρ." Βυΐῖ (δαὶ ἱταρ]εβ (παῖ [ῃς Ἰεδάθτβ δοηθ ψϑηΐ οἵ ἱμεὶγ 
ΟΥ̓ ΔΟοοΟΙά, πὰ ΟἴΒΕΙΒ ΟἿΪΥ 8ἃ8 {πεν ψετε τηονεὰ οἱ Οοά. 
Το ΟΠ τοηΐοίοσ 5ΠΟΥΒ ἰη ς. 2 [μαΐϊ ᾿ΐ5 ὈΓΠΊΔΓΥ ἱπίεγεβί 18 ἰη (ῃς 
Ἰεδάθγβ, ἰδ δηὰ εςοἰεβἰαϑεῖςαὶ. [Ι{ 15, ἐμογείοτο, Ὀθεϊίεσ ἴο σοη- 
βίσυια [Πδ οἰαυβε 88 ἃ Ἵϑ88 οἱ δρροβίτίοῃ {πη εἶν [Π6 Ργεσθαΐηρ, 
80 [δαί ἴδε 56ῆβ8ε 15 {ῃδΐ ποῖ 81} (ες οἱ είβ, ργδβῖβ, ἀπὰ [εν ϊε8 

Ιεῖξ Βαθυ)οπία, θὰΐϊ οὐἱν 1μβοβα ψΒοπὶ Οοά πιονεὰ ἴο 5ὸ ὺὑρ ἴο 
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Ὀυϊά [86 τΘμΊρΡ]6 (80 816ᾳ.). [πῃ ν.  ἰὰ νψὰ8 γαζιυεῖ, ο βΕστοα 

1δε βρὶπΐ οἱ συτυβ; πογα Οοά τηονϑβ, ἢ ρθορὶθ. Ὑὴ6 ἔοιτμοῦ 
ὭΔΙῚΘ ΙΏΔΥ Ὀὲ ἀπε ἴο {Π6 ᾿ἱπῆϊιεησε οἱ 15.; [86 Ἰδιζεῦ 15 {88 
ΟΒιγοηΐο δῦ υϑι8] ἰθστω. Τα ΟΒγοηίοϊεσ βᾶνβ πουβδ οἵ Ὑ88- 
ψεὨ,᾽ Βυΐϊ (μαϊ ἰ8 ἃ ἰδοβηΐοδὶ ἰθστη. ἢ 

θ. 4"πὰ αἱ! ἐπεὶν πεὶρμδογ5), εαυϊναϊοπί ἴο ἐΐο τιθη ὁ δὲς ῥίαοε 
ἴῃ ν.4, δῃὰ τεξειτίηρ ἰο ἴδε 7ενγ8 ψ οβα βρίγι: τγὰβ ποῖ τηονϑὰ 
ἴο 5ὸ ἴο Τεγυβαίεπι. ΤΗΣ υϑὲ οὗ αὐ ἱπα!ςαῖεβ {πὶ Ἔνεγν πείρῃ- 
ὈουΓ οὗ {86 τεϊυγηΐηρ εχ ]εβ τηδάθ δὴ οἤεγίηρς ἴοσ [με [θηρῖδ. 
--ϑινεπείπεηποά ἐμεὶν παπάς), όταν, ῥμέ οἰγεηρίλ ἦπ ἱκεὶν μαπάς, 

8 ἃ ΘΟΣΠΙΠΊΟΠ Θχργεββίοη ἴῃ Ηξεῦγενν ἴοσ “δηοουγασο,᾽" 7. ο᾽ 
15. 355 ΕΖτγ. 633 Να. 218 69. ὙΒΕΓε ἰβ ΠΟ Οἴεσ οᾶβὲ ὙΒεσα 1ΐ γεῖθιβ 
ἴο τηδίογδὶ βυρροτί, ἀπά γεῖ (δὶ ψουϊὰ θὲ [86 τηοβὶ παίυγαὶ 
τηδδηΐησ. ΤῊΣ [151 οἱ ρ᾽ 5 βϑῃουϊὰ θα ὄἽχδοῖν [με βϑῖηθ 85 ἴῃ 
ν. ". Ηετγε τὰ Βᾶνε υϑ55οἷ5 οἱ 5νοῦ, ολοΐοε ἐδμῆπρδ, ἃ πεν εἰοπηθηΐ, 

δηὰ ἃ ἀἰβογεηΐ Ἔχργοβϑίοη ἴοσ [86 ἔγϑε- 7}}} οἤϊεγίηρβ. νε Βανὲ 
566 δνϊάδηοσε οἱ ἰεχίυδ! Ἔτοσβ ἰῃ ν. ὁ δηά ἴδεσα πηΔῪ Ὧδ ΙΏΟΓΟ 
οἱ 1 Βεσθ. γι ϑϑεὶς, ΒΊΟΝ 15 ποῖ ἰουηάὰ ἴῃ ν. 4, ἰδ σεσίδίην δὴ ε- 

ΤΟΥ στθαρίηρ ἴῃ ἔσομαι ν. 1.---". Νοιυ Κίπρ Ογγς μαά ὁγομρὴς ομῖ]. 
Το ὑηυβυδὶ ογάεγ, βυ ]θοὶ ρῥσεςθάϊηρ νεγῦ, Ὀσίηρβ ουἱ (Βς ἕδος 
οὗ δῃ δἰϊεηάδηϊ οἰγουτηβίδπος σαῖμοσ [μη ἃ οῃσομοίορίοδὶ 56- 

αυδηςθ. ΤΆε ἀεἸϊΐνεγν οὗ [με [δ Π1ρ0]6 νεββε 8 αἰὰ ποῖ πεοαββα ΓΙ 
[Ο]]ονν 16 ψαίμβεσηρ οὗ ἃ σαγαάνδὴ δηὰ ἴῃε ςο]]εοϊΐοη οὗ 5ιὉ- 
βορίίομβ, θὰϊ τλδὺ πᾶνε Ῥθθ οοἰποάθηΐ τ ἱ ἢ [Π6 ἰββυθ οἱ ἴῃ 
ἄεοτεαε. ἵπάβϑά, ἱπ ἰῃῈ Αταγηδῖς νεγϑίου (65) ἴπ6 βυστεηάεγ οὗ 

1Πι658 νεβ586}8 γγᾶϑ ἃ ρατί οἵ Ουτυββ οὐἱρίπαὶ ογάϑγ.--- Κ ἐββεὶς]. "9 
ΙΩΘΔΏ5 Ὁεδϑεῖς ΟΥὁἨ ἐγηῤίεμιομίδ. ὙὍΠῈ δῖ 5βῃονβ (αὶ ὈοΪΒ ἅγὰ 
τηθδηΐ ἤοσθ. ἘἨ ΡΠ 5} 85 Πο βἰηρίε ψοσζὰ ἴο σονϑσ οί βυϊϊα- 
Ὀ]ν, [βουρῃ τὐθμϑὴς ἀρρτοχίγηδῖεβ (με σεαυϊγεπλεηί. ΝΕΡυςβδά- 
ΤΕΖΖΑΥ μὰ ρἰυμάεγοα 186 ἴοαρ]α Ἔαοἢ {ἰπης πα σαρίυγεα 7εγυ5- 
Ἰεπὰ, ἴῃ ςοϑ 8.0. (2 Κ. 24:2) ἀπά ς8ό 8.6. (ἰδ. 2ς!3 5.).---᾿Οπ͵κὰ 
}αοεά ἐμει ἦη ἰμα βοιμδε ο πὲς Οοά], 85 ἰτορῃΐθβ οἱ νἱοΐοτν ἀπά 85 
ἴοΚοη5 οὗ [με βιρεγίοσγιν οὗ ῃἷ5 σοά. δι γα] τὶν ἴῃ ἀτκ Βαὰ Ὀδεὴ 
Ῥἰδορά ἴῃ με ἐδιρὶς οἱ θάρσοη (1 8. 52). Τα [δπρ]6 ἴῃ 7εγυβᾶ- 
Ἰεπὶ ΡσορΔΌ]ν μα βιυςοι ἰγθαϑιγεβ ἔγοσῃ [86 βῃσίπεβ οὗ οοπαυεγεὰ 

46.Α. δ} ποῖεϑ ἐμαὶ ἴω ΟὨ.- Ἐσι.-Νε. “ δ᾽ 15 οοἱ ἐουπά, νυ ἴδε ρΆγαϑε “ βοῦϑθ 
οἵ οὐ πδὶςἢ ἰδ ἰῃ 76 πι3.᾽" οοςυ οἰΐες ἴο ἀεϑοσῖθε ἴδε ἰεπιρο εἷϊς (.)εγ. ἱ,..»)., 
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πδίίοῃβ. “ὉὍδὲ τπΐηρβ ν ϊο Ὀανία Ὠἰ5 Δί μογ μά ἀεάϊοαϊοά 
(2 ΓΒ. ς}), νος ἢ ψτοσε μὰ ἰῃ ἴῃς ἴδ ρ]6Ὲ ὈῪ ϑοϊοσιοη, νεγε ἀουδί- 
1εβ5 Ὀοοΐν ἔτοπὶ Πᾶν 5 ψᾶτ8. [1ὶἢ Εβαά. ψὲ βᾶνε ἐρ δὲς ἤομδε 
οἵ ἰάοὶς, Βμονίης [Π6 ΠΆΓΤΟΥΟΙ [εν ]88 οοποερίίοη οἱ ἴδε Βδργ- 
Ἰομΐδῃ ἰθπιρ 6.---8, Βν ἐδε μαμὰ οΓ Μηγοάαίμ ἐμ ἰγεαδωγον). 
ΜΙγοάδι, ογ, 85 ἰξ ἰβ δεϊίεσ Κηονῃ ἴῃ [86 Οτεακ [οστη, 

Με γοάδίοβ, 15 ἃ Ῥεγβίδῃ πᾶπιθ. [Ἃη ἴδε {ἰπὶ6 οὗ Χοῦχοβ ἴΠογα 

ψὰ5 ἃ Ῥεγβίδῃ οβῆςογ οἱ ϑυτία Ὀβαγίηρ {8ΐβ ἤάτης (47). Ηδ ταυβὲ 

δᾶνε Ὀδθὴ ἴμε ἰχεαβυγεγ οἱ ἴμε τε ρΡ]ε, βίησε Πα ἰβ ἰπιγυβίθα πὶ} 
τδε ἀϊδροβίἴοη οὗ ἴῃε ρσορεσγίυ οἵ {πε βαποίυδτυ.--- πὰ ἐξ οοιρηξα 
ἐμονι). ΤῊΣ βυδ]εςξ πιυϑὲ θὲ “ ΜΙγοάδιῃ,᾽" τμουσῇ ἃ βιγιοϊ οοη- 
βισυσιίοη πουἹὰ τεαυΐγε “Ογτυβ.᾽ ὙΤἊΘ νοῦ Βᾶ8 8 ργερῃδῃΐ 
5656, {86 [}}} πηοδηίηρ Ὀεΐηρ, λς οομρηξα ἐἤδηι ας πε ἀεἰνεγεά ἐἤεηι 

ἴο ΘΒΕΒΏΡΑΖΖΑΓ. 

58ιε5. μα58 οἔΐδεη θϑδη ἰἀδητ θεὰ πὶ Ζεσ. Τῆς πιοῖΐνε τγὰ8 ἰαυρεῖν 
δροϊοκεῖϊϊς, δῃᾷ γεῖ ἴδεγεὲ ἰβ (μ]5 ἰεχίυδὶ ενίάθηςς, (μαι ἰῃ ἴῃς Αγᾶπὶ. 
ἀοουπιεηὶ (595-18) 5865. 8 5Ξαἰ4 ἴο Βανε ἰαἱά {με ἰουπάδιίοῃ οὗ ἴΒς ἴδτ- 

ΡΪε, τυ βεγεδϑ ἴῃ ἰδίεσγ ραγίβ οἱ 1818 ὈθῸΚ 85 νεῖ] 85 ἰῃ Ηξ. δηὰ Ζεο., Ζεσ. ἰ5 
τὰς ἰεμρίο-δυ άογ. Αραΐπ, ἰδ τᾶν ὃὲ υτρεὰ ἰμδὶ 51ε5. ἀἰβαρρεδῖβ 

οοσαρ εἴεἰν δες ᾿ς. ᾿, δηὰ ἴῃ ᾿ς. 3 Ζεσ. δρρεδῖβ 88 ἰεδάθγ πίϊμοιΐ δὴν 
ἰπῖσ. Ου ἴῃς οἵμοσ βαηά, ἴ8ς Ασαπι. ἀοουπιεηῖ ἀοβοσρεβ ἴῃς πψοσίς οἱ 

Ζετι. δῃηὰ 3ρεδκβ οἱ 5868. 88 8ῃ δι ες ἰεδάεσ, 885 ἢῈ ὑπάουθιθα ν νᾶ. 
Τῆς ἐδεῖ ἰ5 ἐμδῖ ἴΒεγὲ ἰβ ἃ 3ὰρ δεΐψεεη ς. 1: δηά ς. 3. [πάεοά, τῆς Ηΐ58- 
ἴοτν ἰῃ ἴΠε5ὲ ὈοοΚκΒ 18 ποῖ οοῃίίηυοιβ, Ὀυΐ ἰγαρτηθηΐδγυ, 85 ενϊἀεηςθα 

ἘΥ ἴδε ίαςϊ {μαι ἴΒεγε 8 πο δἰηϊ δδουῖ ἴπ6 ἀδδίἢ οὗ δὴν οὗ ἴμε Ἰεδάεσβ, 
ΒΟΣ ὄν} οἵ ἴδε εἶοϑε οἱ {δΒεὶγ γι]ς. 

91. Ασςοογαϊηρ ἴο οὖγ ἰεχί {με ἰδὲ οὗ υἱθη5115 σου ρ 965 30 

κοίει: υεδ5οῖδ, τ,οοο δῆθεν υδδδοῖδ, 20 ΟΘΉδΟΥ͂Σ, 30 ροϊά6 δοιυΐδ, 410 

δΙυεν δοιυΐδ, τ,οοο οὐδεν μέοηδὴϊδ, 2,400 ἴῃ 811, ἃ βυγρυγβίηρ!ν ἰΙατρα 
ΒυηΡογ, γεῖ ἴῃ ν. 1: [ῃε ἰοΐδ] 15 ρίνεη 8ἃ5 ς,4οο, [δε βοτὶ οἱ ἀϊ5- 

ΟΤΈΡΔΏΟΥ ΠΟγΉΟΗΪΥ ἰουηά ἴῃ 50 ςἢ [1518. 

Ιῃ Ἐϑ4, τε ὅπα ἃ ἴαγρεγ ἰοίΐδὶ], ς, 469, δηὰ ἰῃς ἱξοτηϊϑοὰ ἄρσιγεβ ἀστθα 
νι 1015, ἴῃς ΟἿ] οομβίβιεηι ἰεχί, δηὰ {πεγείογε δοοεριοα ὃν ΝΙΚεὶ. 

Βιυὶ ἴδε ἀρτεεπηεηὶ οἵ {πε ἰοΐα] τ ῖτἢ [μ6 βεραγαῖς ἰΐεπ}8 ταν "6 γι δείδὶ. 
ΤΈετε ἰ8 ἃ [131 οἵ σι ῖοεβ ἴδίζθη ἔγομλ ἴῃς [Ἔρ]6 ἴῃ 586 Β.Ο. (2 Κὶ. 25..4), 
Βυῖ πο Ὠυσηθεῖβ ἃσγε φίνεη. ϑοῦης οἵ ἴδς πογάβ υβοὰ μεγεὲ ἀο ποῖ ὁσοὺγ 
εἷςν., δηὰ ἰΐ 8 ἀἰβῆσυϊε το ἰάἜπῚ ν ἰῃς οὈ)εςῖβ οοηβάθηον. Του θΈ1ε88 

ἴδε ϑοϊοτιοηΐς τοσρὶς οοηϊδίηθα τηδὴν νοῖϊΐνε οβοσίηχβ οἱ χζοϊά δηὰ 

δίνει π Ὡς ἢ ψεῖς οὗ ΠΠ{Π]16 υ86. 
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11. Τε ὠλοῖε δεδλδαξεαν ἰοοξ μεῤ]. ἨξΣ νὰβ ποῖ οἣἱγ ἴδε 
Τοοοῖνοῦ οἱ [86 ἴοι ρ]6 ἰτεάβυγεβ, Ὀαΐ 186 ἰδδά ἐγ οὗ δὴ Ἔχρεαϊτίοη, 
Κηονῃ 85 ἴδε γοίαΐ, Μϊοἢ πνεηΐ ἔγοση Βαθυ]οη ἴο [76 8816 11. 
-- Οοἱαΐε ῬτορΡοΥν τλθϑῃ5 ἐχίϊο, Ὀὰΐ ἰἰ Πμᾶ5 4150 ἃ ἄρσυγαίϊνε 56η86, 

α οοηιῥαην οἵἩ ἐχῆϊες, ἀπιὰ ἴμδΐ 15 [με πιεδηΐηρ ἤεσα. [{ 15 υϑεὰ 
ΠΟΠΒΙΔΠΌΥ ἴῃ [Π656 ῬΟΟΚ5 85 ἃ πδίϊοῃδὶ πᾶης (Κα. Α46}.3:91.), 

δηὰ {παῖ 156 15 ζεβροῃβιθ 6 ἔοσ {πε δττοπθουβ ἰάθα ἰμδῖ ἴῃ ροϑβί- 
ΕΧΙ]ς σοτητηη Ὑ ψγ88 τιδάα ὉΡ ἐμ γεὶν οὗ ἴΠοϑεὲ Ὸ δα σοπι6 
ἔγοσῃ Βδϑυ]οηΐδ. 

Τῆς ς. ὁπἀ5 ΔΡΓΌΡΕΪν δηάᾶ δὲ βίοσν ἰβ ἱποοπηρίεῖθ. ΤΌΓΓΟΥ ῥγοΐεβϑαβ 
ἴο Βανε γεβίογο ἴῃ τηΐββίπα βοοϊΐοη (Ε5.3. 5.), Α58 ἃ τηδΐϊεσ οἱ ἰδεῖ, (Ὡς 

τεοονεγοά τηϑίογίαὶ ϑεγνεβ ἴδ βαιίογ 88 8 ἰηίγ. ἴο ς. 3, δῃὰ ἴ58 ἔν ἀϊ9- 

οὐυβϑοὰ ἴῃ 18δὲ οοπηδοϊίοη. Ῥγεὶ(ν Ὠεδεὶν 41} ἴῃς βίογίεβ ἴῃ {με86 θοοῖκ8 
εὐὰ ἀρτυρον. 

δ. ΓΏΜΠ ἸΦΝἋ] 15 ἃ ἰθοβηΐοαὶ ἴοσίη οσουτγτίηρ οἰξεη ἴῃ Ρ δὰ (Ὁ. Τῆς 
[}} δυΐ [685 ἰγθαυθηξ ἔοστῃ (3εε Ὠη. οἡ Εχ. 61 1.) 8 "ἘΠ Γ2 δ΄, ἀεαᾶς οὗ 
ἐλ βαιμενο᾽ δομσο, ἀπὰ ἰδεγείοσε Ἂμ ίεΐβ οἵ οἰδηϑ5.---5329] ΤΈς ῥσερ. ἰ5 εχ- 
ΡΪαἰποὰ ὃν Ηδιρὶ 88 δὴ βρῃ. μαζί. κε ἴ8ς Ασὐ. δῃὰ Βδ᾽. υβεὲ (1ομῃ8 
Ἡορκίηϑβ εἰγουΐατβ, ΧΙΠ, Νο. 114, ε5.}19), ϑ0ςἢ ἃ ἰογείψῃ ἰηβυεηοα 
͵5 ὑπ] Κεὶγ ἴῃ ΓΒ. δηὰ 8 Ὥδᾶγεσ ἐχρ δηδίίοη 18 ροϑϑίθ]ς βίπος (ἢ ττίζεῦ 
ΤΔΔῪ ᾶνε δε ἱπθυεηοοὰ ὉγῪ ἴδε ἢ τὶ ππν. ὙΤόστεν εχρίδίῃβ ἴῃ 
86Ώ86 οἵ “ΠΑΙΊΕΪΥν,᾽ ΤΠ Πρ ἰδ ἃ ομαγαοίεγίβεὶς οὗ (Ἀ. (Ε5.13...... ΤΒς 
εἴαυβε 8 ταὶ, ἼΦιν θείην οὐχ θα 45 ἰΐ ἰγεαυθηιν ἰ8 (ς΄. αν. 5γ». 
δ᾽: ),---. ὉΓ2.20] ΡΓΟΡΕΟΙ͂Υ τηθ8π8 σωγγομηδέης ῥίασες, Ὀαϊ ἴῃ θα 
τὰ. πὰ ἴ. ἴΠογα ἃζὸ οδϑε8 ΨΏοΓγα σγγομμίηρ ῥέοῤὶς ἰ8 ἰῃ 6 ἴΓ16 56η55, πὶ. 

Ῥ5. γ61: 895 76. 48:’-.», ἢ, Ῥ8. 44: ΕΖ. τό67 )85 Ὠῃ. φ15.--ΟΠν}}2} [86 ΟὨΪΥ 
ο8868 ΨΏΕΓΕ ἃ ῥΓερ. 18 υϑοὰ ἴῃ [858 ρῆγαϑα, ἱΒουρὴ ἴων. 255 15 ΝΕΓΥ 5:}11181, 
Ῥυϊ τ8ϊ5 18 ἴῃς βοὶς ἰπβίδῃος ψἤεγε στηδϊεγίαὶ βιρρογί 18 πχεδηΐ. ΤΌΣΤΕΥ 
τεζαγάβ ἴξ 88 ἃ τηεγε οορν ἰβι᾽8 Ἔιτοσ.--- 02 3023] σδηποῖ θὲ τρις; νέςσεὶς 
που θὲ ἀρργορτίδίς δείονν ἰῃ οοπηδοϊίοῃ ν}} ἴῃς ἰεπιρίε, ἀπά (815 
1188 τπαυβὲ οτὶ κίῃδν πᾶνε ἀστεθὰ Ἔχδςῖν νι τἰΒαῖ ἴῃ ν. 4. Ἐϑά. τεδάβ8 
ἐν πᾶσιν ἐν ἀργυρίῳ Ξ- Π092 532, ρυξεἰπρ 9 ἴῃ ἀρρ. σῖτα ἴὰς τεβὲ οἱ 
ν. ΤῊΪβ ἰεχὲ ἰ8 δοςερίοα ὃν Ουϊδςε, ΚΙϊεΙ, εἰ αἱ. ὙΒΘ τηηρ. που]ά 

ἴθεη θ6: σωῤῥογίοά ἐποηι το εὐενγιδὲπς [πατηθὰ ἴῃ [μῈ ἀῦονς ἄεοζγεα, 
νἱΖ.} τοἱὴ οἰϊοεν, εἰς.--- ΦὉ.2} Ἐϑά. 28 ἵπποις -- τγ..--- 0 031] Ε54. 5. 
καὶ εὐχαῖς ὡς πλείσταις κολλῶν ὧν ὁ νοῦς ἠγέρθη, Εϑὰ.ἷ- εὐχαῖς κλ. ὧν 
ἠγέρθη ὁ νοῦς εὐθῦς. “;2Ὁ Πα58 ΒΕΘΠ τά, 88 330 ποί 35 88 αὐῖβε 5ιρ- 
ξεβῖβ. Τοόστεν (8115 Οὐ με 5 σμδηρσο ἱπάϊβροπβαθὶς (Ε5..33,». 9), ΤΈΣ 
Ρδββαβα '8 ὑσγεί(υ Ἴοστυρί, δυϊ [86 86η86 οὗἨ (μἷ8 ἱεχὶ 8 φοοά, τούήϊα ἐδε 

πμηιεγομ υοίἶνε οἤ εγίηρς οὗ τίη} τοῖοϑε πεατγί τοας εἰϊγγεά.---Ἴ. κυετ] ὦ 
ἔλαβεν, Ἐϑὰ. μετήγαγενβ μετήνεγχελ!-, ΠΟΙᾺ ἰεχίϑ ἐεϑ: γίηρ ἴο ἃ αἰ εγεμξ 

ποσὰ ἔτοση ΜΙ, --αυῖῃε δπὰ ΚιτοΙ βυρρεβὲ ὉΠ οἡ Ραβὶ5 οὗ Εϑά. 
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ἼΤοιτεν σἱι ἢ πτεαΐεσ ρσοραδι ιν ργοροβαβ μ32Π.---ὃ. Βείοσε 15 -Ὁ}} ὦ" 
85 ἔδωχεν, Εϑὰ. παρέδωχεν, αηὰ 16. δοοογαϊησιὶν δα ἀ8 20. [ἢ 
855. δ τὴς Βανε "πὸ ὕρν,, ἃ Ὀεϊξεῖ ἐχργεββίοῃ, θαξ ουγ ἱεχὲ τηδν ΡῈ ἰῃ- 
ἰεγργεϊθα 88 ἃ ργεξῃδηΐ Ἵχργεββίοῃ, δηὰ (ὖ τᾶν Ὀὲ οὐἱν δὴ εβοτί δὲ 
εἰεδγηεϑθ. ΤᾺε δαυΐν. οἱ τὸν ὀοσαζβ ἴῃ Τ ῖ- Αταδγηα Τδθϊεῖ Νο. 72. 
2 δι45 581η6 56η86 ἴῃ ΟἩ. 3217.--- 22] Ο ἀἸά ποὶ υηάἀεγβίδηά με ψογὰ 

δηὰ {γαηβὶ τεγαῖοβϑ 85 ἃ Ὡ. Ρ., Τασβαρηνοῦβ Γαρβαρηνοῦλ, γανζαβραίουϊ-; 

Ἐβά. τῷ ἑαυτοῦ γαζοφύλαχι. (ὦ 15 ἀρραγεηὶν ἱπθυεηοεά Ὁ ΒΑΡ. ἴογῃι 
ἐξαηπξαδαγμ (Ρεΐϑες, ΖΑ. χνὶϊ,.5), Ὑὲ ποσὰ οσουγβ εἶβυῦ. ΟὨΪῪ ἴῃ Β. 
Ατβϑη. γ5; ἱξ ἰ8. οὐὔἱρίηδιν Ῥεζβ., (βου οσουττίης 8]50 ἴῃ Βδθ. (866 
Μεν. Ἐπί.", διὰ οἴμοσ σοίθγθηςθβ ἰῇ Ο65.). 

9. ὍΝ] οοςυβ οἷν ἴῃ 1η8 ν. ΤΈΣ πιηζ. δηά ἀεγίναιίου γε Ὀοΐ ἢ 
ἀῃκπόνῃ (νυ. ϑῖ8. ΗΠ εὖ. Ο. ὃ "5..). (ὁ Πα5 ψυχτῆρες Αἴ-, ἃ τοτὰ ποῖ οἶδιγ. 
ἰουμά ἴῃ ὦ. Τα τπηηρ. τοἱπεοοοΐογς, οὐ οοοὶ ῥίασες, 8 ᾿ἰτηροββίθ]6 Βοσα. 
ἘπΞά. τεβδά8 σπονδεῖα. ΤΉΪ5 ἰβ (ὁ 5 νογὰ ἔοσ ὔυρῦ, Εχ. 2ς39 37. Νὰ. 47 τ᾿ (Ὰ. 

2811, τ ΘΒ τλθδῃ8 βοσης νεββϑεὶ ἴοσ μοίἀΐϊηρ ᾿ἰχυϊά, ἀηὰ ἰπ ἔθοβα οδ868 
τγ858 τηδάς οἱ σοϊὰ; ἤαφοη ταὰν ἰδεγείοσε ὈῈ ἐδε γίρῃϊς πῦρ. Τοστεν ἀ6- 

τἶνεβ ῬσΩΝ τοι ἷ. χρατηρ, Ὀον].---ιρῦπῸ] α. Δ. ΤᾺΣ τληρ. 50} }ν 
εἴνεη Βεῖε ͵8 ἀμπέσες, θαβϑθὰ οὐ ἀεγίναίίοη ἔγοτα ησπ, δαξ ηὔγι ἄοεβ ποῖ 
Βαᾶνε ἴῃ6 δβϑυτηδὰ πληρ. οἱ δογέ (ν. Μοογε᾿β 7. οἢ 53), δηὰ [δς ῥτίπιδγν 
οἴδες οἱ ἃ Κηϊΐε 5 ἴο συξ ποῖ ἴο θογε. ἴῖπ ἴδε Ταϊπυυὰ πυρῦπ τηθδῃ5 

ξηῖθες. Ἐπα. μ88 θυίσκαι ἀργυραῖ, σἶἶνεγ ῥαμδ. Θυίσχη 15 ἴῃς τεχυΐαν Οἷκ. 
τεηάεγίηρς οἵ ἢ5, τὶς ἰβ ἰῃ ἴῃς 115ῖ οἱ νεβϑεῖβ. σαττὶεὰ ἔτοῃι ἴῃς ἰοτηρὶς 
ἴῃ 586 (2 Κ. 25:2), ἀηὰ εἶν. οὗ ἰετιρὶς νεββοὶβ. ΤΌΓΤΕΥ ργοροϑεβ Ὁ ΠΡΟ 

““βηυδετ5."---10. “102] εἶβυγ. ΟἿΪν ἴῃ τ (Β. 2817, Βαϊ 6 1. ἴῃ [88 ν. ἀηά 
Ἐζι. 8:7; τ[ῃς τηηρ. 18 ρἰδίηϊν δοιυῖ.---))ὉῸ] ἘΝ. οἵ α Ξεοοπὰ 5ογί 5 ἴτα- 
ῬΟΒΒΙΌ]Ε, βίποε πὸ οἴμεσ 8ιϊνεγ ον 8 ἅτ πιδηϊὶοηθᾶ. Οὐΐδε ἰεανεβ ἃ 
ΒΙΔΠΚ ἴῃ Ηἷβ ἱεχὶ, θυῖ Εϑά. οομῆγτηβ {πε ϑυβρίείοη ἰδὲ (δες ποζὰ 8 ἃ 
οοττυρίοα ἡυχμηεταὶ. Ἐϑά. 885 2,410 (3,4103). Ὑεβα βἰϊνεγ ον 5 νουϊὰ 

πδίυγα!ν θὲ ν τυ πυπιεζουβ, δηὰ ἐδμαγείογα ὈλοὺΝ ββου!ὰ ργοῦ. θὲ βυδ- 

βεταϊοὰ. ὙΤΟΙΤΕΥ τεϑβ Ὁ) Ὁ Ὀὐρῦν, δυξ {ποῦὰ ἰβ πὸ οἵ μεσ οδβε οἵ {88 
ἄυδ] οὐϑῦν τὶ ἃ ὨυπιεΓα].--- 11. ὑ---ὐ] ΠΚὸ Α5. {μένε τε δοίἡ»---απᾶ (τ. 
Οεβ.} 1ῳ.6).-- ποτ... 25] Εϑά. ἀνηνέχθη δὲ ὑπὸ Σιαμανασσάρου ἅμα 
ποῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας. 80 Ουΐδε εππεπάβ ἴῃ ρατὲ ἴο ᾿Ὡ πὸ οὔψη, 
Τα την. ἰ5 ἴῃς βδτης, δυὶ Εϑ4.᾽58 ἐχργεββίοῃ 18 θεϊζεσ, ἐΐεβε τοεγε σαγγίοα 
ονι Βα. ἰο )ἐγμς. ὃν 565. ἐορείδον τοῖς ἐποσε ἤγοηε ἰδς σαῤοῶγ. Ἐπα." 

845 ἃ ἀἰβεγεηῖ τεδάϊηρ οἱ ψβοὶε ν.: τὰ δὲ κάντα σχεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ 
ἐχομίσθη ὑπὸ κ. τ. Δ. ὙΒετε 5 πὸ ἰοΐδὶ πυθεσ τχθηἰοηθά, δηά 80 ἃ 

{ππ||6 τῆοσε οΏρἢ. ᾿5 ἰαίἃ οὐ 18ε ἱγαμπβρογίδιίοῃη. ΤῊΐβ ραΐϊβ υ8 οὐ ἴδῃς 
ἴγδοῖκ οὗ νῃδὲ ἴῃς οτἱὶπαὶ ἰοχὶ οἱ Εϑάᾶ. ταυβὲ μανε Ῥθθη, βίπος ΒΔ Βὸ- 
ξἰῃ8 τὰ δὲ πάντα σχεύη ἐχομίσθη δηαὰ ἴδεη δ ἀβ ροϊὰ δηά ἰϊνοσ δπὰ ἃ 

δυροσ. Ηδνίηρ ἄοης [Π}8 δηοῖμοσ νΌ. πλυϑὶ θὲ ἱπιγοάυοςοά, 45 ἀνηνέχθη. 
Ἐβά. τμθη οτίί μαι Πα ππογεὶν αὐ {δια νεπϑοὶς τυεγα οαγγίοά ἤγοηε Βα. 
ἰο εγης. ὃν 5δες. σπά ἰδοτο ὕγοηε ἰδ σαῤῥϊοίίγ. 

δέος. τ" Ὁ ςῖς. τὸ ἢ ΤΏ Ηδδ. ἔογπὶ οὗ {86 Πδπ|Ὲ '8 αἰτᾶγβ {πε 5816 
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ϑῦϑ. Βυξ (δε Νῖββθ. βϑῆονν σγοδὶ ἀϊνεγβίίν. Β [ὰ5 δαξεαδαξαν ἴῃ 

Ἑζε., απᾶ ϑαοϊναπαξαγμς πῃ Ἐξὰ. (ὦ [85 {8686 ἔοιτηβ: (1) Βαγασαρβ 
5, (2) Σαρβαγαρβ ς"5, (3) Σαβανασαρβ 18 (Β ἴαοῖκ58 [Ὡς Ὥδτης ἴῃ 111)» 

(4) Σαβασαρηςἷ- αἰνγᾶγβ ἰῃ ΕΖε., (5) Σαβανασσαροςβ Ἐϑά. 6::, (6) Σασα- 
βαλασσαροςἷ- αἰνγαγθ ἴῃ Εδβά., (7) Σασαβασσαροςλ αἰναγβ ἴῃ ΕΖγ., (8) 
Σαναμασσαρος5 ἘπΞα. 21, (η) Σαμανασσαροςβ Ἐϑ4. 2:., (το) Σαναβασσαρος 
Ἐπά. 619Α αἰνγαγβ ἰπ Ἐϑὰ. 
1 ἰ8 εἰεας [ῃδὶ (1) δπὰ (2) ἄγε ἴῃς βϑᾶπις, 5σαγ Ῥεὶπρ ἴῃ ομς οδϑ6 ἰπϊτἰαὶ, 

ἴπ ἴδε οἶδε ὅπδὶ; δηὰ (δαὶ (8) πὰ (9) ἃγὰ ἐδε βᾶζηβ, ἴμε μ᾿ δῃά ν Ῥεὶπα 

τταμβροβεά. [ἢ ἰδςί, ἔπε ἔογπιβ (3), (8), (9), (10) σε εαϑὶν τεάυςϊθ]ς 
ἴο οῃθ, δηά ἰΠδὶ ΞΒῃου!ὰ. ρχοῦ. θὲ Σαναβασσαρος. Ιὲ Μ}}} θα ποϊεὰ 4150 
ταὶ Α:Ὲ. ἤᾶνε ΟὨΪΥ ἔνῸ ἴογτηβ, οπὲ ἴῃ ΕΖγ., [86 οἴβογ ἴῃ Εβά. ΒΥ 
ἀταπβροβίξίοη οὗ Ἰεϊζετβ {8688 ἐεχίβ ἀστὸς τ τς ΗδΡ. ἴῃ ΕΖε., ἑ. ἐ., 
ϑαφσεαδαταγ, Ὀὰϊ ἴΒεῪ ἀἴβαρτες ἴῃ Ἐϑ4, [Ιἱ 8 ξεπογα!ν μεϊὰ {μδὲ 1ῃς 
πᾶσηε ἰ8 Β6Ρ., δῃ!ὰ πρᾶν ὃς δοριαξ-δήϊ-σεν οὐ δ η-δαϊ- δῶ (Ὁ. ϑεϊ δὶς, 28. 

δσί. "58ε5." ΚΑΤ." 1), Το αμεβίίοη ἴ5 ἰΒβεγείογε οἣς οἱ γεδαΐηρ σας 

85 ϑλεηιοσίς, οἵ σαν ἴοτ δίρ. [ἱ 5 ἀἰδίου! ἴο ἰἀοπτν δέ» "δαϊ- ξεν πῖῖὰ 
σῶν, τβετοίογε {86 ἴοττηεσ πουϊὰ θὲ ῥγείογδοϊο; δαυΐ 16 5865. 5 1ῃς 

ΒΔΠΊΣ ῬΕΙΒΟῺ 85 ΘΒΕΏΔΖΖΑΊ, ἔμθῃ ἴδε ἰαίζεσ ἰβ θείίεσ, δπὰ θοῖ Ηςδ. 
ΠΔΠΊ68 8ΓῈ 8 ΟΟΙΤΌΡ[ΟΩ οὗἨ Ὅ53)0, τεργεθεηϊοὰ ἴῃ βενεσαὶ ἔοστηβ οἱ ΟΚ. 
οὗ ψ εὶς Νο. τὸ ἰβ ἴδε πιοβὲ οὔ σίπαὶ. 

5868. 888 θεθ γεξαγάβα 88 ἃ εν, 85 ἃ Ῥεῖβ., 85 ἰΔεπίϊςαὶ τ ῖτ Ζες., 
ΜΠ ΘΒΘΏΔΖΖΑΓ, δη 85 δὴ ἱπάδρεπάδηϊς ρειϑοῦδϑθ. ϑοῦσγοθάος μοὶά 
18 ἢῈ ψὰ8 ἃ Ῥεῖϑβ. οβίοεγ, ϑεηΐ ἴο βϑεουσγε ἴ8μὲ βδαίείν οὗ ἔπε ογανδῃ 

(τ΄. Β..Ἐγ5. Κυς. 4δ1..), Ἠξ ν͵ὰϑ αἰτηοβὲ οδσίδίηϊν α [εν. Βαῦ. 
ὨΔΠΊ68 ΜΈΓε οἰΐθῃ σίνεῃ ἴο [εν ΟΠ] ἄγε ἴῃ ΒΑΡ. (ς΄. ΟΙαν, ὲκμ [ν. 
Βαδεῖ͵,..., Ταῖς ο8, εις ἐμ Βαδ.). Ογ. πουϊὰ ποΐ πᾶνε βεπξὶ ἃ Ῥεῖβ. 

ἴῃ οδᾶγρε οἱ ἴδε βδοσγθὰ νεββεὶβ, ἔοσ ῃἰ8 ροϊον νὰβ ἰο ῥδοϊίν, ποῖ ἴο 

ἱστίας. Τὰς ΟὮγ. που ποῖ ο8}} ἃ ἰογείζπος ““ρείμος οἱ 7υἀ48,᾿ ἃ 
ἀϊξείηςξῖνε Ηςρ. {{π||6 οἴζεπ δρρ]ϊεὰ ἰο Κίηρβ. 

Τῆς ἰΔεπεϊβοδίίοη τὶ ΖΕΓ. τεϑὲβ ου μἷ8 Ββανίῃρ ογθαϊε ἴοσς ἰαγίης (6 
ἰουπάδιίοπβ οὗ ἴδε ἰδπΊρ]ς (5:9), ἃ ἰδ5Κ γϑδὶν ρεσγίοστηθα ὃν Ζες. (Ζε. 
45); οὐ ἴδε {{||6 ““φονεγηογ᾽" (5.9), τὶς ἢ τεϑῦν Ῥεϊοηρσεὰ ἰο Ζετ.; δηὰ 
Ομ ιῖβ δρροϊπίπιεηϊ ὃν Ου. Ζες. ἰβ Ἑδ δὰ “φονδγῃοσ οἱ Τυ 88" ΟὨἱγν 

ἴῃ Ηζ. τι. "Ὁ Οὐ. ῥτοῦ. δρροϊπιεὰ 5868. ἃ58 ΖΌνθγηοσ δεοδυϑε Πα 
“85 δγεδν ἃ Τυάδδη ρῥχίπος, δμὰ ἐμεγείοσε δῖ5 τυὶς σου] ρςεδϑε ἴῃς 
7εν5. 

ἍΝ ἔαν θεϊξεσ γεάϑοῃ 58:65. 15 ἰἀεηξ θεὰ τ ῖῖ ΘΒεπαζζαῦ (: ΓΒ. 3:2), 
ἃ 80ῃ οὗ ἴδε οδρίϊνε Κίηρ 7εμοϊδοῃίη, δηὰ ἴμε ἀρςο]ς οἱ Ζετ. (ἴεν. 
ΖΑΥ͂Ψ. χνὶϊ!,» 5. ΝΜ ΊΒΟΚΙεσ, ΚΑΤ... 3). Τὴ τΠδὶ οᾶϑε δ τηυβὲ μανὲ θθδῶ 
ϑθουξ ἰχίν γεᾶσβ οὗ ἃβε ἴῃ 539, δηἃ ὈΥ 520 πψουϊὰ παΐυγα!ν πᾶνα 
εἰνοη ῥἷδος ἰο ἷβ περῆενγ. Βοίᾷ συΐεῖβ ψνουἹὰ ἐμεγείοσε μοϊὰ οδῆοθ Ὁ 
νίτίυς οἵ {πεῖν τογαὶ ἀδβοεηῖ (ΤΟΥΤΕΥ τοὐεοῖβ 15 ἰΔεπεϊβοδιίοη, ἘΞ.13). 

ΝῸῺΣ ἰδ ἃ ΖΘηθγαὶ ἴεστα, οὴς ὙὯΟ 8 Ἔχαϊ δὰ, δηὰ ἱμογείογε δρρ !οδθὶς 
ἴο δὴν Ηἰρὰῃ οἴἶεετ. [1 15 υδεὰ ταγεὶν Ὀείοσε ΕΖ. ὙΠε ἴεγτὰ 5 δρρ δὰ 
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ἴο δοΐοσαοῃ (1: Κ. 113), ἴο Ζεαεκίδῃ (ΕΖ. γ37), ἴο ἃ ἔμπξυτε Πανίάϊς Κίησ 

(ἐδ. 345 εἰ ῥα55.), διὰ ἰο ἰογεῖχτι ὑγίῃηςςβ (ἐδ. 26:;); ϑυαΐτι, ὕ6γ. 1,57, 

ΒΏΒ.). Τῆς ΟὨγ. δρρ ϊεβ ἴμ6 ἴεστὰ ἴο {τἴδα] ςἰεῖ8β. ΤῊΣ ταοβὶ ἐμαὶ 
νὸ ΟΠ ἱπέεγ ἔσοσῃ 1ζ5 υ8ὲ 15 [δὶ 5865. τγᾶ8 ἴῃς πδίυγσαὶ ςἰεΐ οἵ Τυάδῃ. 

1115 ἀϊθςσυϊο το ἐπ οὗ ΔῊ οὔς Βοϊάϊΐηρ βυςἢ ἃ ρίαδςς ψῇο γγχᾶ58 Ὡοΐ οὗ 

ἴδε μουβε οἱ αν. Τῆς 5ιἰαίεσηδηΐ οἱ (δε τείεαϑε οἵ 7εβοίδομῖη ἴῃ 
δός Ὀν Εν]]- Μεγοάδοβ δῃηὰ ἢἷβ τεβιογαϊίοῃ ἴο [88 τουδὶ βίδις Ῥθοοσαθβ 
βἰ χη δοδηὶ ἴῃ (815 οσοπποςίίοη (ς(. Μεγ. Ἐρ2.1.1.). 

ΨΝΊΒΟΚΙοσ πηαἰηἰδίπβ ἰδὲ 58}|65. οοπἰἰπιιοὰ Ηἷ5 τὰς ἘΠσουρὴ ἴδε τοῖσῃ 
οὗ σαιθγϑεβ (529-522), δῃά [δδὲ ἴδ6 ορροβί(ἰοῃ οὗ (με ἰογείΐζτιεσβ ἱπ 

ἘΖτε. 444 ν)͵ὰ5 αἀἰτεσϊοα δραίηβε Ηἷπι, 858 ἢ γεζαγάβ Ὁδίηρυβεβ, ποὶ Χογχεβ, 
85 ἴῃς τἰσῃὶ πᾶιὴς οὗ ἴδῃς Κίηρ (ΚΑΤ... 5ι5.), Κυς. Βο]5 1μδὶ δε ἰ8 

ἴδε Τῆνελαίμα οἵ ἘΖτ. 22, δἀῃηὰ {παῖ Βς τα8 βιιροσίοσ ἴῃ δυο ἴο 

Ζει. δῃὰ 7ε5. (4.3). Ὅς ἰαςί 8 ἰμῃδὶ 585. ἀρρεδγβ σψίἰβουΐ ἱπίγ. 
δηὰ ἀΐβαρρεδῖβ πίτμβουξ ποιΐςε. ΟἿγ βούγοεβ οοῃίδίῃ τὸ δοοουπὲ οὗ 
δῖ5. ποσὶς οἴβεσ ἔμδῃ [με Ῥᾶσε πηδξηϊίοῃ Βεῖε, ἴος ΕΖγ. 5.8 8 σεγίδίη Υ 
τ ἰϑιογίςδὶ. 

ἘΖΒ. 21. -- ΝΕ. γ57|, ΤῊΕΞ ΟΕΝΘῦΒ ΟΕ ΒΕΤΌΒΕΝΕ. ΕΧΙΠΕΒ. 

Τῇε ραββαρὲ [4115 ἰηΐο {6 [ο]ονίης ἀἰνίβίοηβ: (1) Α σθηβαβ 

οὗ [δε Ρβορὶβ οἱ [βγϑεὶ, νν. 18 τὸ Νε.6 5 -  Ἐπβᾶ. ςἴ38, (2 Ὰ 
1151 οἵ αἰ πο οου]ά ποῖ 5ῃονν {Πεὶγ βίοςκ, δῃὰ οἱ ργίβδίβ γῇο 
ςοοὐἹὰ ποῖ ῥσονὲε {μεῖγ οἱ οἷ] σἰδίιβ, νν. 8558 τ. Ν(.5:-866 -- Ἐ5ά. 

οἴ (2) ΤῊΣ ἰοίΐδ] ἄρυγεβ οὗ {86 σθηβυβ ἀπά [86 ὨυτΡοῦ οἵ 
βίανεϑ δῃᾷὰ δηΐτηδίβ, νν. δ. “51 -- Νε.66:ὁ9 -- Ἐπ. κι τς (4) Α [15ὲ 
οὗ σοι ΠΡυοη5, νν. 55 “- ΞΞ, Νε.7 1. -- Ἐβά, ς5-6 

ΤΒετε ἅσὲ σεϑῦν δα ἴπγεα ϑερασγαίε ραγίβ ἰο {με ρββϑβαφε, ἔοσ (1) δῃὰ 
(9) θείοης ἰοκεΐβεγ, δῃὰ ἴδε οἵδεγ ἔτο βεςίἰοῃϑ ἃζὲ ἱπάδερεηάεης. ΤἊ 
Βχυταβ ἰῃ (3) βθετῃ ἴο Ὀς ἴῃς ἰοΐ4]5 οὗ ἔμοβε οβίαϊοριοα ἴῃ (1). [Ιπ (2) 

ἴδετε ἰβ 8 ἤσυγε φίνεμ ἴογ δε ἰδ ἵν, τυ Βῖς ἢ 5 ὑσοῦ. ἃ σἷ., 88 ἴβεγε ἷβ Ὡὸ 
ἔσυτε ἴογ ἴῃε βυθρεπάεα ρσ. (4) 8 18 ΟἿἱ]ν βεοϊίΐίοῃ ψϑῖο ἴῃ ραᾶγὲ 5 
ἀυρ!!οειοά ἴῃ ἘΞά.. ἕο Ἐβϑὰ. ἀοεβ ῃοῖ οοηίδίῃ Νὰ. 74:3. ΙΕ ἰβ τὰς ραγὶ 
ψΒΙΓΒ Πα5 θδδη πιοϑὲ ΠΠΡΈγαὶν οἀϊοα ἴο πηᾶῖκα ἰϊ ἃ βυϊδοϊε ρτγεΐδος ἴῃ 
ἴδε ομε ῥἷδος ἴο ἰδς ἐδιρὶς- δυϊάϊηρσ, ἴῃ ἰΒς οἴδες ἰο [86 Δ59ΘΙΊ]Ὺ ἔοσ 
τεδάϊηρ ἴ8ε ἴδτσ. Τῆς ρᾷββαζε 56 ΈΠ}8 ἴο δε ΤΏΟΓΕ ΟΥΚἰηΑ] ἴῃ Να., (βου ἢ 
Ἐζτι. βδθεῖὼβ ἴο δε δὴ οσγίρί παὶ ρατγὲ οἵ {πε ἱειωρὶ6- δυ ] ΐηρ βίοσυ, δῃὰ 
1818 τγϑϑ ὑρσορδθϊν διαρ δεὰ ἔτομ Νε. 

Αος. ἰο Νε. γ6 (815 13: 15 ἃ τεςοσά οἵ “"[ποϑὲ 8ο σᾶπι6 ὉΡ δὲ ἴδε δτβι," 
διὰ ἴξ 5 δϑϑιμηθὰ {πδὶ (μἷ8 τηδδῃ5 [86 σοι ρϑην οὗ 5|ε8. Βυΐ ““δἱ 186 
Βγϑὶ᾽" 8 νϑγὺ νᾶζυς, βίηος Νεδ. υτοῖς ἃ μυηάτγεοα γεᾶγβ ἰδίεσ (μδη 5868. 
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ΝΒ. ργοροβϑα ἴο βεσυγε δῃ εηγοϊπιθηξ 1 ἃ νίενν ἰο βεσυγίηρ τεβ ἀθηΐβ 
ἴογ ἴῃς ον ἰογιβοὰ ]εγαβ. [π ἴδε ῃοῖε οἡ γ5 ἰξ 18 βδονῃ (μδὶ ἱμ6 
ἰοχὲ 8 ἴῃ ΕἸΤῸΣ Βοτε; 80 ὅπ. (ζἐξίθη) δῃ!ὰ τηδην οἴβειβ. Μϑηϊοβεν ἃ 
τοςοχά οὗ 8 οαγάνδῃ ἃ σοπίυγν δείογε μἷβ {πῆς πουϊὰ μανα θθθη οἱ πὸ 
1.56 ἴογ δΐβ ρυζροβε. Ὑβεσγείοσε ἴῃ βαββᾶσε σδηποὶ Ὀὲ ογίσίπδὶ ἰπ ἰμδὲ 
Ρΐδος, θυὶ Κυδ. τερᾶγὰβ ἴῃς ἰδὲ 85 οἰάεγ ἰΒδη Νε. (46.1.0), ὙΒεη ἰδ ς 

πδιταῖϊνα συῃ5 σῖσῃς οὐ ἱπίο ἴδε {ἔπιε οἱ ΕΖζγα (8.). [1ἰ 158 ενϊἀδπὲ ἐμδὲ 
τς ΟὨγ. υβε8 ἴδε 115 85 ἃ γεοοσὰ οἵ ἴβοϑε ψῆο Ἄοδῖης συ] Ζεσ. δηὰ 7ε8., ἃ 
αἰδροβίκίοῃ 51}}} εἴεασεγ ἰπ ἰΒς ἱεχὶ οὐ Εϑά.; ἱπάδεά, ἴῃ ἐμαὶ νεγβίοῃ ὯῸ 

οἴμαγ οοῃποοϊίοῃ ἰ5 ροβϑίθ]θ. Βυΐ βϑυοῃ! δὴ δοοουπεϊηρ ἴοσ 1815 [158 [8 
υπίοηδθίε. Εογ (1) ψβεη νὰ σοσῆραγε νυ] τἢ ΟἿ ΠΕΣ σοι ρϑηΐςβ, ἴμ8 πὰ πὶ- 

ῬΕΙΒ ᾶσε βιιβρίςἰουβὶν ἰασρο. (2) Τῆε ρίδοθ- δ πηε8 βυζρεβί ἃ {{π|ὲ ἤδη 
δε ρβορὶς ψεγε αἰγεδάν ϑεἰεἰεὰ ἴῃ Τυάδῃ (ς΄. Να. 11" 5.). (3) ΤΒε 
ἴεττη ““80}8 οἱ (με ργονίῃςς᾽ ἴῃ ν. 1 Ῥγεβυρροβεβ ἃ {σης Βεη ϑυτίδ νγὰ8 
ἃ τεσυϊατῖν ᾿ἰπβεϊυϊοὰ βαΐγαρυ οἵ με Ρεῖβ. επιρῖγε. (4) ΤΈς βυβρεῃβίοῃ 
οἵ ργ. ἔτοται δε Βοῖὶν οδῖςε (ν. ") οουὰ βοδγοεῖν ργεοθάς ἴῃς δι άϊηρσ 

οὗ (δε ἴδαρὶε. (5) 1ἰ 18 σοῦ. ἰδὲ Νεὰ. ογ Εζγα ογάεγεὰ 10:15 βυβρεη- 
βίο (ν. 5). (6) Τῆς ἰηϊεγροϊδιθα ν. 45 βῆονγβ (μδὲ (ἃς οτἰψίπδὶ νγὰ8 
Ἰαΐεγ ἴδῃ {πὸ Βυϊἀΐηρσ οὗ 1Βς ἰδταρῖθ. (7) ΤῊΘ ἰοστῃ “411 186 σοῆστο- 
παϊοη᾽" (ν. "), ἃ ἴεῖτῃ ἱπαρργορχίδϊε ἴο ἃ ςᾶγανβδῆ, βιυζρεϑίβ ἃ Ἵδῆβιϑ οὗ 
τε τ Βο]ε πδίΐοῃ. (υ. [γί μεσ γε. 157. μά. σε5...). 1 νε δοςερῖ Τοῦ- 

Τεν 8 νίεν οἱ Ε54. 44- 6 (υ. Ιηἴτ. ἴο ς. 3), [ἴ 5 ρ᾽δίη {δὲ ἔυγίμες τ Ε- 

αἶβηλ ἰβ Ὠξοεββᾶσυ; Εϑά. ς' θερίηβ “δηά ἴμεϑε γε ἴμ6 πᾶπηεβ οἵ (Βς 
τοδῇ ὙΠῸ πψεηΐ ὑρ,᾿ υῖϊ πε ΟἿΪΚ πᾶπιεβ ἰουπά ατὲ ἴμοϑε οἱ 68. ἀπά 
Ζει.; 57 νἱγίυδιν τερεδῖβ με βἰδιειηεηΐϊ, βϑδβοσίης ἴμαὶ ψἘ}Π]ὸ ἴδς Ἐϑά. 
ἱεχὶ ογί σία! ν μδὰ ἃ ἰ1ϑι, 1 ΐ8 ἰβ οὶ {πὸ οτἱχίπδὶ 1|15ῖ, θυϊ ἃ βυϊβεϊςαϊς 

ΡΙῸΡ. ἔσοπι ἃ ἰδῖεγ Ηθρ. βουσοβὲ. Μογθονεσ, ΕΖγ. 3: (οσ. 245) 5668 ἴο 28 
ἴο )οΐῃ ἀΐτεςιν ἰο Εϑά. ς5, [πουσὴ ΤΌΣΤΕΥ 8668 πὸ αἰ Βηου ν ἴῃ [Βς ῥγοϑ- 
δηΐ διταηροηιθηί. 

1 5 ϑδϑὺ ἴο ἀἰβη)159 ἴῃ πηδεϊοσ 85 ἃ πιοσγα ἰηνθηζίου οὗ με (ησ., Τοῖ- 
ΤΕΥ βαυίης ἰμδὶ ᾿ξ νγᾶβ “"ἀ θογαίεϊν τερεδιεὰ ὈῪ Βΐπ (ἰο δά 88 τς ἢ 
85 ΡΟΒ510]6 ἴο 115 ἱπιρογίδηςε) ᾽᾿ (Ε5..), Αγαΐηϑὲ 15 νίενν, βες Βεοσίῃ.3. 
Τῆς πεσε οδίδίοσις οἱ παᾶπιεβ8 ἀοεβ, ἱπάθεὰ, βεεῖλ |κὰ ἴῃς (Ὡγ.; θαΐ 
ΤΔΌΥ ΟἴδΒεῖβ σαγεὰ ἴοσ ζεηθδ]οσίεβ βεβίεβ {μ6 οἱϊ-δϑυβεὰ ΟὨγ. δηὰ ἴπογα 
ΔΓΕ ἱπίεργαὶ ρμαγίβ οὗ ἴδε Ἂς. σης ἄγε τοὶ ἀυς ἰο Ηΐβ ρεῆ. ΤὭογε τὰ 
ΒοΙης ρΡοϑβίεἶνα γεβυ 8 υΒῖς ἢ τῆᾶν θὲ ἀεεπιεα γεδϑοηδῦϊε. Νέα. οεγίδίηϊν 
οοπίδίποα δ ἰδὲ οὗ ἔμοϑε ψῆο ἰοοῖ ὉΡ τεβίάεηος ἴῃ ἴῃς πεν ψνΑ]]οὰ 
εἰν, θᾶγε οὗ ἱπῃδθι δηΐβ (Ν 6. τ). Ἐϑά. 588ονβ εἰδασὶν [8δὲ ἴξ ογί σί πα! ν 

Βιδὰ 8 5 οἵ ἔμοϑε ψο σᾶπλα ὑρ ἢ} Ζεῦ. [1318 ἃγε γσεαυϊγοα, ἔβεσο- 
ἴοτε, ἰπ θοῖἢ ρ]δοββ. 

ὙΒετε ἄγε τηδὴν [1515 οἵ π8π)68 ἴῃ [8686 θοοΚβ, δυὲ ἔπε οης Ὀεΐογε υ8 
͵δ [Π6 πιοβὲ ςοπῃργεμεηβῖνα οὗ 41}. ΤΏὮα ἰαγρεβὲ οἱ 41} ἴῃς σάγανϑῃβ οἵ 
τεϊυγηϊης οχ 168 πᾶν ἢᾶνα δε {παὶ πῆς σᾶπηα ἢ Ζετ. Βυὲ οἢ 
ἴδε ἔδεε οἵ ἴξ (Π}5 1151 ἰ5 ἃ τεσοσὰ οἵ ἴμοβε ψ8ο σᾶπὶς ὉΡρ ὙΠ ἃ ἢυσηθοτ οἵ 
ἀἰβογεης Ἰεδάετβ (ν. ἢ. [Ἐ ἀρρεϑᾶγβ ἴο θὲ δῇ δἰζειηρῖ ἴο ζδίῃοσ ἃ Ἷοπ}- 
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Ῥγοδβοηϑῖνε [15ὲ οἱ 411 σᾷο μδὰ οοιης ἰὸ 7 υΔῃ ἔγοτα ἰῃς {ἰπὶς οἵ Ζες. ἴο 
1δε εἶπε οἱ Εζτα. [ἵπάδεὰ, ν δὲ τηὰν Ὀς (ἂς οτἰκίπδὶ Ε1}16 οἵ τΒς 1138, 
“δος πυῦρεγ οἱ ἴ}6 τηδῃ οἵ {με ῥεορὶε οἱ [5γαρὶ᾽ (ν. 35) τουά βυφσρεβί 
ἴδαὶ 186 115ῖ 15 ἃ σεηϑι15 οἱ 4}1 [με Ι5γϑο !εβ ἴὰ Τυάδῃ, ἔοτ Μεγ. ἱπίοσ- 

Ῥεεϊδίίοῃ οἱ ἴδε ἴεστη 7εγασὶ ἃ5 ταεδηίησ ἴμοϑεὲ ἯῈΟ οἝπὶς ᾿δοὶς ἔγομὰ 
οδρνιν 15 ἐχοθοαϊησὶν ἀουδίέυ! (Εη,.186, »..), ὙὍῊΣ Ιεδάογβ δὲ στουροά 
τοφεῖβεςσ, δῃὰ 30 ἀγὲ ἴπε Ἵίεί τβθπ ἘΟ οοταροθδα ἰΒς ναγίουβ οαγανδῃβ. 
1ι νψαϑ ὑσοῦδθὶν τηδάςβ ὑρ ἴῃ ἴδε εἶπες οἵ ΕΖγα, δῃὰ ταν Βᾶνς βιοοὰ 85 ἃ 
Ρατὶ οὗ ἴδε ΕΖζτα ἀοουπιεηῖβΒ. Οεγίδίη!ν ἴΒ6 υῃτεϊδιοα ραββασε, Νο. 2, 
δῦονα, δ15 ἰβ ασε. ΤῊς ει εβϑὲ ποίίοα οὗ δὴν δίϊειηρί ἴο τηδῖζα 8 [ἴῃς 
οἱ εἰεαναζε Ὀεΐνγεεη [βγϑοὶ δηὰ 115 πεῖ θουγβ τγᾶ8 ἰπ Νεῖ. Β βεοοηά 
διαυγϊηἰεἰταϊίοη (Να. 125 5.). ὙΈΕΓΕ 5 πο ἰηαϊοδίίοῃ οὗ ἃ σοποογῃ δῦους 
ἴδε Ρυγν οἱ ἴῃς ῥγεβιβοοά Ρείογε Εζγαβ ἰἰϊπι6ὲ. ΤῊΣἪ τος 115ὲ την, 
ἐδετείοσε, βίδηα ἴῃ [18 γα ρἷδος ἴῃ οοηπῃεδοίίοη πῖῖ Νὰ. 8, ἰῃ βρὶϊς οὗ 
ἴδε εν!άεηςε οἱ Εϑ4. ἴο ἴῃς ςοπίγασυ. 
Νον ἴἱξ νγᾶ8 ἴπ6 ἵβδοῦν οἵ με Ο(Ὦσ. ἐμδὲ ροβίεχ. [8γαδὶ νγὰ8 τηδς ὕρ 

εχοϊυβίνεϊν οὗ ἴβοβα τῆο Βαά τεξυγιεα ἔτοπι οαρεϊν!γ. Ης ἱδογείογε 
ταυβὲ Βαανα ἃ ἰασξε πυροῦ οὗ τεϊυγηίηρ εχὶ]εβ δὲ ἴμῈ εχ πηΐηρ, οοΓ- 
ἰδίην δείογε {δε θυ] άϊηρ οὗ ἴῃς ἱεταρὶςθ, δὲ ψπὶς ἢ ἰαϑὶς ποῆς δυϊ ρυγα 
15γδεὶῖε5 τυβὲ πᾶνε ἃ μδηά (ΕΖι. 41:2. Ὑβετγείοσε δς ἴδκεβ {δε ἰαγχεϑὶ 
115: ἐουμὰ ἴῃ δὴν οἵ μἷβ8 ἀοουτηεηῖβ δηὰ βυρϑεϊ 65 ἴξ ἔοσ (Βς Ὀτίθί 1151 
οὗ ἴδοθϑε πῆο δὰ οομλα ὑρ πὶ Ζεσ.Ό ὝΒεη δε ἰπιετ)εοϊοὰ ἴῃς τεδάϊης 
οἵ 1λς δὴν ἱπίο {με ἰβίοτγ οἱ Νεὶ., δε ἰοοῖ ἴδς σμοῖε ἀοουμεηὶ Νε. 
͵).-85, ΒΥ οἰδηρίην {μὲ Ρυζροϑε οἱ Νε.᾽ 8 Δ5ϑε Ὁ] 75, δηά δἀαάΐης 
750, Βα βοοιγοα ἃ 5} 14 0]6 σοπηδοίίοι. 
ηδὶ ναϊυς ἴῃς [15ὲ πᾶν πᾶνε 8 μβασὰ ἴο ϑαΥ, ὙΒΕΓῈ 88 δὴ ἰηϊογοϑὲ 

ἷπ δυςἢ τϑοοσάβ ἴῃ τῇς ροβίεχ. ρετοα, ὑσοῦ. χγοσίης ουΐ οἱ ἴῃς εβοτί 
ἴο βεραγαὶς [5γδεὶ ἔγσοπι “τς ῥβορίεβ οἵ με ἰδη 5. Ετομι ἰμδΐ ροΐπὲ 
οἵ νίενν ἴῃς ϑεςίίοῃ νν. 5.5 τηαν δὲ αυϊΐε ἀρρτορτείαϊς ἰῃ [(5 ρἷδοε. 
ΑἸονίης ἴοσ οοτειρίϊοη (818 πᾶν Ὅς δὴ δυϊβοηςτίς οεηβι5 οὗ Ιβγδεὶ ἴῃ 
[δε ἰδίῖες ρασί οἵ ἴῃς Ρεζβ. ρεποά. 

Τὰς πμηεδεῖς ἐπ κε ἰΐεις.--- δ ὨυτΊθ ΓΒ ναῦν ατεδον ἴῃ ἔπε ἔτο 585. 
Ιῃ 186 115ὲ οἱ ἰαϊν ΕΖγ. δῃὰ Νε. αἰβδογ ἴῃ Βα] [6 ᾿8865, διὰ ἔδεσε ἰ5 
Ὡοῖ 8 βἰησίς ἄσυτο ἴῃ τ ϊς ἢ 811} (86 ἐεχίβ ἀστεβ. Οἱ ἴδς οἵβεσς μαηὰ, 
ἔδεσε 15 δαὶϊ Ππ||ς νατίδείοι ἴῃ ἑὰς [1515 οὗ ἱετηρῖς οβῆςετβ, ρσ. ἴχεν. εἰς., 
δυχροδιίης ἃ ἰδίες ἰοχὶ ἰοσ δαὶ ραστί. ὙΒεῖς ἰ8 νἱσίιιδὶ δστοεσηδηΐ ἴῃ 
ἴδε σταπὰ ἰοίδ], 42,36ο, δυὲ τὰ οουἹὰ βοδγοοὶν δοϊ ἃ τὶς 5εῖ5. (δαὶ (86 
δετεεηοηΐ Ῥγονοβ ἴμ6 ἤσυτο ἴο ὃς οοττεςῖ. ΤΆδί ἰοίδ] ἰ5 ἴδ ἰῃ ὄἜχοαβ5 
οἵ δε 5βυπ) οἵ πε νατίουβ ἤφυγεβ 5οδεϊεγοὰ [βγουρὴ ἴδε [15.15 ἀπὰ ἔγοσι 
πϑῖςδ ἰξ Ῥσεβυσηδοὶν 15 ἀεγίνοά. ΤῊΪΒ μα58 ὕδεπ εχρίδίμοὰ Ὁν σαΐδε ἃ5 
ἅἄυε ἴο ἴδε 1055 οὗ ἃ πυροῦ οἵ ἱπάϊνίἀυδὶ ἀδία; Ὀυϊ ἰξ 5 εαϑίες ἴο βυρ- 
Ῥοβς εστοσβ ἴῃ ἴδε ηυτηδεῖβ [Πδῃ 1055 ἔγομι ἴδε [138 οἵ βιιςἢ ἰαγχο πυσαθετ5 
85 πουϊὰ δ6 παδοῦββαυ ἴο τηδίε ἴῃς ἰοίδ]8 αστθς. Μον. βιρροβεβ δὶ 
ἴδε πυχηδοῖθ τσεσε ποῖ οτί χίῃδ!ν τί ἐἰεη ἴῃ αἱρμαθεῖίς ςΒασαοίεσβ, Βαϊ 
ἴῃ εἷρβες {κε ἰδε ῬΒαηϊςίδη (»4...). ὍΘ νατίδιίοι 5 ἃ ξοοὰ {Π|υ9- 
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{τδέϊοη οἱ δε εχίεμι οἱ ἰεχίυδὶ Ἴςοτγυριίοα ἴῃ ἴδε ΟΤ., ἐβουρὰ ἴξ ἰβ8 
Πκεῖν ἰδαδΐ πυπῖθοῖβ πᾶνε βυβογοα τηοσε θη πογάβ. [ἰ 18 ἃ εὐτίουΞ 
ἔδει ἐμαί ἰξ ψε ἰᾶκα {με τηδχίπιυτλ ὨυγθΕΣ ἴῃ Ἔϑοἢ οδβς, πὰ δάά με 

3,οος ἰῃ Εϑά. ς"» (8), ψε μεῖ ἃ ἰοΐδὶ] οἱ 43,761, ποῖ ἔδσ ἔγοπι [86 οοττεςῖ 
βσατε. Βαΐ πο οομοϊυβίοῃ οδη βδίεϊυ θὲ ἀγανσῃ ἴγοτῃ (5 ἔδοί, 85 ἔδεσε 
ΤΩΔΥ Βᾶνε θδεη δὴ αἰἰεπιρὶ ἴο πιδῖκα ἴῃς ἰοχὲ οοῃβίβέεηϊ. 

Τῆς νατίδιϊοπβ ἰῃ ἴῃς παπιε8 8 Ἔχρ αἰπθὰ Ὁν ϑεῖβ. ἃ ἄυε ἰο ἴῆγεος 

ΓΕΔΘΟΠ5: (1) [εν ψ8ο Πδὰ δηγο δὰ ἴο γεΐυσῃ τ]ὰ} ΖΕγ. ομδηρεοά {μεῖς 
ταϊπά5 δηά τγεπιαίηθα θείη, να Ὲ οἴ μεῖβ την πᾶνε ᾿οἰποὰ ἴῃς οᾶσα- 

νδὴ οὔ ἴμε αν; (2) ΤηΔὮΥ τᾶ πᾶνε αἰδὰ οἡ δοοουῃῖ οἱ μαγάξῃηϊρβ οὗ 

δε Ἰουγηεν; (3) ἀπά πλΐποῦβ πᾶν Βανε θθθῃ βησο θα ἴῃ οης [δὶ ἀπὰ ποῖ Ὁ 
ἴῃ δηοῖδεγ (Εϑα.-Νε.-Ἔ. ἐπ ἰοο.). ὙΒΕεβ6 γεΆϑ0 5 ργεϑιρροϑθςα ἃ δον 
πῃ 186 τεοοσάὰβ ψῖςοἢ ἰ8 βοδγοεῖν Ὀόγὴς ουὐἱ ὈῪ (μ6 ενίάεηςε. Τῆς 
ναγίδιίοῃβ τὲ ποῖ στεδίεσ ἴῃδῃ ἰῃ οἵα Ἵα865 οἵ ἀδυϊεγοζγαρηβ, δηὰ 
ἃτε ἰο θὲ εχρ δηθὰ 85 ἰχΐί. εττ., βοιηδιπηεβ σηδᾶς ἱπέθη! ]οΔ}}γ, τόσα 

οἴϊεῃ δοοϊἀθηΐα!ν. ΤῊΣ γϑδὶ ἱπίεγεβδι ἰβ ἱπ ἴῃς Ὠυσηθοῦβ, οὶ ἰῷ {Πα 
ΠΆΠΛ68, ἴοΓ ΠΔΠ168 οἱ ̓ ἰνίηρ ἱηαϊνί 45 ἀτὲ ἰενν. ΤΈΣ ρβορ]ς ᾶγὲ στουροὰ 
ΒΥ οἶδη58, ἰοντβ, οὔοεβ, δῃά με ἱπιρογίδμος [168 ἴῃ ἰῃς πυρεσ οἵ 
Θδο ἢ στουρ. 81. .8115 δἰἐεηίίοη ἴο {πε ίδοϊ {δαὶ ἴῃ (μῖ8 [131 τῆς αν 
Βἰδηά δτβὶ, ψὮ1]Ὲ ἴῃ οἴβεσ |15ῖβ ἔπε ἴεσαρὶς οβῆοοιβ ἴδκα ργεσθβάεῃος 
(Δἰξιοη,"). Ἠξς ἰβ ἴῃ ΕΟ ἴο ἃ ἄερτεε, ἴογ πῃ ἴῃς 5 κί σὶν βισλδσ 
1||13ὲ ἴῃ Νὰ. τὶ ξό υ (ἢ. 9, ἴδε ἰδἱτν ἄγε παπιδὰ ἢσγϑί. ὅ:ι. ἜἽχρίδἷπβ ἴΒς 
Ῥτγεοσβάεηςε οἱ (δε αἰ ἐγ 88 ἀυς ἴο (ἂς ἑδοὶ δὲ ἴῃ [86 δγϑὲ οξῃΐυσυ δέϊεσ 
ἴδε τεΐυγῃ ἰἢς ἰαἰτν μδὰ ἴῃς Ὁρρὲῦ βαπά. Ης ποίεβϑ ἔπε ἰηναγίϑοὶς 
πιηίηρ οἵ Ζεγ. Ὀείοσε 7εσ., δῃὰ 18 δθβεηοε οὗ 188 δίψῃ ὑσ. ἴῃ Ν.. δηὰ Ε.. 

1.2" Ξ- Να. 1517" Ἐβξά. δ", Ὑπὸ ἱπίγοάιοϊίοι ἰο ἰδ6 15. 
--1. Απά ἐμδε αγε ἐπε 5οης οἵἹἉ δὲ ῥγουΐμοα τοῖο σαγδ με [γοηι ἐπα 
οαρέον οΓ ἐδ φοίαἸ] βογγβ ἃ ἀουθ]ς Ἰἰπυϊδιίοη, ἴμ6 σρηβιβ 
ςονογίης τοδί ἀεηΐβ οἱ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ργονίηος οὗ Τυδῃ, θὰϊ τ ἢὸ 
μδὰ δε ἰῃ Βδῦγυϊίοη. «δοης οἵ ἐμ ῥγοοίμος ροϊηίβ ἴο ἃ ρογίοα 
ΜΒοη ἴΠ6 σουπίγν γὰ8 ΜῈ }} βεῖτ]εὰ. Τδ ἰθιτὴβ βυρρεβὶ δὴ 
εβοτί ἴο ῥργοουγα ἃ |ἰϑῖ οἵ ᾿υἀεδηβ ῃο μα σοπηε ἔγοσα ἴδε Ἐχῖ]ς, 
ἴῃ αἀἰβεϊησείοη ἔγοσλ ἴβοϑα ῃο Βα αἰνναυβ ᾿ἱνεὰ ἴῃ Τυάδῃ. ὙΠοτα 
5 Ὡο ἱπάϊοδείη οἱ ἃ |1ϑὲ οὗ ἃ οατανδῃ.--- Εαοῖ ἰο δὲς οἱἑ"] 5Βονβ 
[δὲ 186 Ὀἱστίπηβ τεγα ἰσοδαν βοδίζεγεδ ονεσῦ [86 σουπίζγγυ.--- 
Ὡ. ὕ͵λο σαν τυ]. ὙΒΕΓα ἔο!]ονν οἰανθη πδηγ65, ἔχαῖνε ἴῃ Νε., 

υ80.8}}ν τεχαγάθά 85 ἃ Ῥοὰυ οἵ οἱ ἀεἴβ μανίην βυργεπηα δυϊ βου 
δὲ ἴδε τἰπιο (θα. σδϑολ. 11,105, Κας. 46.305, θη, Ζ δίομ,.17). Τὶ 

͵5. οαἰπιοά {μδὲ Πἰηΐθ οὗ βυς ἢ δὴ οἰῆηοΐϊδὶ Ὀοὰν ἃγὲ ἰουπά ἰπ ς" 
61. 1 ἰ5 ποτα Πκοὶν τμαὶ ἐμοθῈ τπθη ψεσς [6 ἰδδάογβ οἵ ἴδε 



ΕΖΒΑ 2.5 75 

νδιῖοιβ σᾶσγανϑῃβ οὗ τεϊυγηΐηρς Ἔχ 65 ΜΏΙΟΒ Καρί σοιηΐησ ἴο 

7υά8 πτουρδουΐ {με Ῥεγβίδῃ ρεγοά (νυ. οτΐ. ἢ. ου 25). Νεμε- 
»αΐ πουἹὰ ἴΠοη Ὀε [Π6 νν6}}-Κποννῃ νν8}1- υ] ἐγ. 

1. ΤΟΝΎΘΣ 52] ο΄. Ῥ5. 140, ““80η8 οἱ Ζίοη,᾽ ΕΖ. 2315, “80η5 οἱ ΒΔὉ- 

γἱοη,᾽" τβουρὰ τεχὶ 'ἰ5 ἀυ. “))ῪῸ 8 ἀρρ]Πδα ἰπ Ἐβι. 28 ἰ. ἴἰο [86 Ρεῖβ. 
Ῥτονίῃςε, δηὰ ἰΐ πιΐφῃς Πέτα τπεᾶη (ες αἰβίσιςς ἰπ ΒΑΡ. σβεπος 186 
Ἔχ ε5 μδὰ οοσῖθ. Βαυΐ ἴῃ Νέα. 15 ἰξ σεγίδίην τηθϑῃ5 ΓΔ}, δηά ᾿ξ Πᾶ5 

ἰὰς 386 τηησ. δεζε.--- 52] 15 τοάυπάδης δηά ἰ5 ἐουιπὰ ΟὨΪν ἰῃ 
ῬΆΓΑΙ]., Νε. γ5; εἶβιν. 32 δίοῃς 8 υϑϑεὰ ἴῃ [86 β88π|6Ὲ βέηβθ. [ῖῃ 86 

ΕΔ 6 ῬΟΟΚΒ "3 πγ68 5 ““ὈΓϑομεγβ, Ὀυΐ ἰη (ἢ.-ἜΖγ.-Νε. ἰ μᾶ5 {πε δὉ- 
βίγασϊ βεη86. [ΪΙἢ 8:6 ψὲ δᾶνε “δε οδρίϊν!Υ {πε 80ῃ58 οἱ ἴπε οχὶϊε"; 
ΠΡῸΣ Ὼ2 τᾶν ὃ6 ἃ ρ]., ΟΥ̓ "2 τηδῦ Βᾶνε ἀτορροά ουΐ οὗ ουγ ἰοχί.---553Ὁ] 
Ἰλοκῖίησς ἴπ Να. Ὀυϊ ἰουπα ἴῃ 4}1 ἱεχίβ οἱ Εβά. Ὑὴε οπιϊβϑίοη ἴῃ Να. 
νΜ5 ῥγοῦ. δοοίἀθηΐδὶ ου δοοοιπὶ οὗ ἐπε ργεσεάΐϊηρ "33. ΤΏ ΕἾΤΟΓ ἴβ8 

εαεῖν, 48 ἴῃε γββ. ἰεβϊγ. Ὑπε ψοσὰ πλεδη5 Βδυ]οηΐα, ἴμ6 σουπίγυ, 
ῃοῖ Βαυΐίου, ἴμε οἰξζν.---ῦντν}} 5. Ν6.5 5 [86 ποσγε Ἵοογγεοὶ ἔογῃι.---ῷ. 
ἹΚΜ2 ἼΦΝ]. Να." ὈΝΚ2Π ἃ ἀἰβογεηος βῃονγῃ α]5ὸ ἴῃ ὦ. Επβά,, βοψενοσ, 

8458 οἱ ἔλθοντες, βυρροτίίηρ Νε. 5 ἴα. Κ8 1ῃ6 εχργεββίοῃ ἴῃ ΝῈ. ἘΖγ. 

8858 11 πᾶπιαβ, Να. 12, Εβα.ἵ 13, Μαιφαρ θεΐηρ αἀάοά; 68 ἴῃ Να. Πδ8 14, 
δά άϊηνσ Ἔσρα δηὰ Μασφαρ. ἘΖτια᾿β πᾶπιεὲ ργορεγὶν Ῥείοηρβ ἴῃ τἢςε [ἰΞῖ; 
τῆς Ἰαϊέον πηδᾶν 6 ἃ τορι! ἰοη οὗ ἼΘΌΘ.---ΥΦ} 15 γεραγαϑά 85 ἃ ἰδίε ἔοστῃ 
οἵ γιζνν, γην Ὀεσοπηίηρ Ὁ ἀπὰ Ὁ" θεσοπλίης “5 (νυ. αγαν,..). [Ιῃ ἴῃς οοη- 

τεταρογασν Ηρ. δηὰ Ζς. (Πῖ8 πᾶπλθ ἀρρεᾶγβ ἃ5 »,Φγ5", ἔγτογα ψ Ὡς ἰΐ 
ψουὰ ἀρρθᾶσ 1μδὲ {με 5ῃογίεηθα πᾶπὶῈ νγὰ5 ἰδίοσ ἴμδῃ (μἷβ ρεγοα δηὰ 
ἸωδῪ δὲ ἄμε ἴο {86 ἰπῆυεηςε οἵ 6ὖ, Μ ΠΪΓΝ ἀβυιδ!ν γεπάογϑ: ᾿[ησοῦς -Ξ 
»υϑν.-τλν 5] Να.7 πνν. Εβά, ς" ΖαραίοςΒ Σαραίος!-, δίπος ᾿ΑραίοςΒ 

8 δ ονϊἀεπέ οἰτοσ ἴογ Σαραίας ,ῖ-, ([ῃ6 Ὗγτβ5. οδθνγ πὸ γϑδᾶὶ Βεὶρ. Βοίῃ 
δΓδ ΠΟΠΤΏΟΙ ὨΔΙΏ65. ϑεγαίδῃ νγἃ5 (Β6 ἢΔπ16 οἱ ΕΖγα 5 ἰδίμεγ. Ἧς τηΐρῃὶ 

Ῥε ἴδε οὔὲ ἱπιεηάθὰ βεγε. [Ι͂π {πὶ οαβεὲ τὲ βου! ὰ ἱπέεγ {πὶ ΕΖγα 
ςᾶτπλθ ἃρ σῖτα μα ἐδίμετ.---ιῦρ.] ΝΕ. πορα,. ἹΡεέλμαλ (ἰπ Νε.) εῖνεϑ 
δἰ σέ βυρροζὶ ἰο Εζσ. Ναί μετ πᾶιηξ οσοὺτγβ εἶβιν. Αἰΐογ [Πΐ8 Νε. μᾶ5 
ἃ ΠδΔΙη6 ὉΠ) ΜὨΐοΝ Εἰ. [ΙΔ ΚΒ. ὙὍὙῊδ ΠδπΊο ἰ8 ϑυρροτίο Ὀγ Ἐπά. ᾿Ενήνιος 
ἀπά εἼνϑ ἴῃ ΕΖ. Νεμάνιϊ. ΤῊΪΐΒ ροζβοῃ ἰβ ποῖ τηθηςἰοηθά εἰβνν.-ττ ὙῸ. 
ΤΠΐβ οδη βοδγοοὶν γείοσ ἰο Εϑί.᾽5 Κίηβιηιδη, δηὰ ἴ[Π6 πᾶτης ἄοοθϑ ποῖ οὁσουσ 

οἰβογιγίβα.-- 000] Να. προ. Τῆς Ὗιτββ. βυρροτί {πεῖς ἰεχὶβ Ἔχο. παῖ 
ἙἘΞά. (᾿Ασφαράσος) βυρρεπίβ ἴῃς ἰαξίεγ ἔογτι, δηά [}}18 15 δεςερέθα ὉγῪ 

Ουῖδ6. Μαγαυδγὶ βυγρεβίβ 4ςῥαάα!, ἃ Ῥεῖβ. πᾶης (5807.."). Νεὶ- 
πεῖ πᾶπηθ οσουΓϑ οἶϑυν.--- Ὁ] ὦ Βαγουα, Βαγουιαιλ, Βαγουαιϊ, Βατουσι, 
Βατοειβ, ὙΒε πᾶπις πᾶν πᾶνε δεθη 7023, θαΐ {παῖ ἴογπι ἀοεβ ποῖ 
Βερ ἴῃ ἰϊ8 ἐχρδηδίίοηυ. Ἡδιένν τεδάϑβ: 5532, τοὐεοϊθα ὃν τὰν (Ρχ. 
Ν.5), δρᾶ τϑδ!ν πνιίιτθουξ δ᾿Ὺ βυρροτί.--- ΘΠ Νο. 915) Ε5Ξα.Β Ῥοειμος, 

Ναουμ". Τῆδ ἰοιτηεῦ ἰβ 4 με] ]-Κηοννι πᾶτης ἰπ ἴῃς ροβίεχ. ρεγίοά, ἴῃς 
Ιδίϊες ἀοςἊβ ποῖ οσοὺγ εἰϑνν. 
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4"-3δ -- Νο. Τὴ 5 Ἐδβά. δ᾽". ὙΤηὸ ἰδὲ οὗ ἐδ ἰδἱίγ.--- 
ΤΒα6θ6 ὅσα δηυμηοζαίθα ὑηάοσ ἔνο οἰαβθεϑ: (1) ὑπάοσ {86 Βοδά 

οἱ (δε εἰάη, {86 Ῥδορὶς θείης ἀεϑϊσηδίθα 85 σοης οἵ Ῥαγοϑῆ, εἴς.; 

(2) υπμάεγ {δὲ πᾶῖης οἵ ἴδε ἴον ἴῃ ΜΘ (μον ᾿ἱνθά, ἔμ656 

Ῥεΐης ἀεδίσηαϊοαὰ 845 "πεη οΓ Βειμολεηι, εἰς. ΒΟΓανοσ {μ 656 
ἀεβίρυιδίίοηβ ἀγα οοηΐιβεα ἃ ἰεχίιδ] ΕἸΤΟΓ πῇδὺ δ τεραγάθα 85 
ΤΕΒΡΟΙΒΙ016. ὙΒΘΓε 15 1655 οἱ δι ςἢ οοηξυβίοη ἴῃ Να. ἴμ8ῃ ἴῃ ΕΖγ. 

Ὑε ποῖς ἐμαὲ τὲ Ββανε: (1) ἃ ἰοὴς |1ὲ οὗ ρβζβοδὶ Ὡδπηθ8, "Ὁ οἵ "-1 
ἱξ τὰς Οίδεοη οἱ Νέα. 18 ἴ8ς οοττοοΐ γεδάϊηρ; (2) ἃ οοῃβίεγαῦϊς 115ὲ οὗ 
ΡἾδοθ- ΠΆΓΏ68, 9 (οσ 1.)-29. (4) ἃ βῃοτγί ἰδὲ οἵ ρεζϑοῃδὶ Ὡδιηθβ, δ; (4) 
Οἰδοθ-δσηςβ, 3 (-; (5) ἀπά ἃ βἰηρὶςε ρεγϑοῃδὶ πᾶπὶς, ὅδ, ὙΏΟΓΕ δῖε το 
οΆ5658 ὙΒεγα ἴδ ογάεγ ἰῃ Νε. αἰβεῖβ ἔγοπι ἰδδὲ ἱπ ΕΖγ., νν.17..»,. 10 

͵β νΕΣῪ Ργοῦ. (δαὶ ἴῃ [58 οὐ ψί παὶ ἔοστῃ 811 ἴδε βεγϑοῃδὶ δ πι65 βίοοά βγξῖ, 
σπῖῖὰ τὰς ρἴδοθ- πᾶπηε8 ἔο]ονγίης, δὰ Ουῖῃς [85 30 διτδηχοά ἴδοπι ἰπ 
Βῖ5 ἐεχί. Οἰδεσνίβε νσα βῃουϊὰ Βανε ἴο ἐχρί δἱῃ ἴδε ᾿ἰβὲ 85 ἃ στονίῃ, 
διηθ5 δείης δἀὐάεὰ δὲ {με επὰ δηὰ 80 Ἴδυβίηρ ἴδε ἀἰϑαστδησοσηθηΐ ἴῃ 
1δε ογάεσγ. 

Ἐϑά. πεσε 88ονβ ψίς ἀΐϊνεγρεπος ἔγοπι ΜΤ. Ἐϑά.1 ἀστϑαβ ἰβσουρῆ- 
ουἱ ἢ} ΜΎ. 50 δ 85 ἴῃ πᾶπη68 ἃσε οοηοοσηδά, Ὀυὲ ΒΑ 4. Κ5 Ηδβῆυπι, 
ν."», ΟἸθΡασ, ν. 5, Αἱ, ν. "9, Νέερο, ν.3», (Ὡς οἵδε ΕἸδιω, ν. ", δηὰ 
Ἡατίπι, ν., Οὐ ἴδε οἱδεσ Βαπά, ΒΆ οοπίδίη ἴὰς [ο!]ονίης πδπιοβ 
ποῖ ἰουπά ἰπ ΜΤ. ν. 1: Κειλὰν καὶ ᾿Αζητάς (πριν τῦ)}»Ρ) ᾿Αζάρου ("5 
Νε. 1το"δ) ν. 10, ᾿Αννείς (᾿ΑννίαςΑ), (πὴ) Π Να. τοῦ), ᾿Αρόμ (05 ν.5)); 

ν. 17, Βαιτηροῦς; ν. ᾿, οἱ χαδιάσαι καὶ ᾿Αμμίδιοι. 1 ν1}} ἀρρεδγ, ἔδεσε- 

ἔοτε, ἰδὲ ἘΞά. ἔο!]οτγβ ΗςΡ. ἴῃ νν. 1:15. 51.-284. 20.826. δὲ ἴῃ [ἴῃς γεβί ἰδᾶνεβ 
ουΐ 5οΠ16 ΠᾶΓ268 δηἀ ἱπίτοάιςεβ οΟἴδεῖβ, δη συσουβὶν τὰς Ὠυταθοῖ ἰδοῖὶς- 
ἴῃς δηὰ {με πυροῦ δα ἀθὰ, σουπίίηρ οοτη ἰδ Δ Ππι68, 15 (ἢ 56 πης (5ἰΧ). 
Ἐουτ οἵ ἴδε 5ἰχ δὐάεδα πδιη68 βίδηα βεΐσε Αἴεσ οἱ Ηοζεϊκίδῃ δῃὰ Βεβαὶ 
(αἴϊξες ν. ".), ψ ἘΠΕ ἔουγ οἱ {δε ᾿ἰδοϊκίης Ηερ. ἤδπη65 ἀζε νἱ γί δ!ν οοπίϊηυ- 
οὔβ. ΤῊΪβ 15 (Βε ρἷδος σβεῖε ΕΖγ. δῃὰά Νε. μανς ἃ ἀἰβεγεηῖ ογσάεσ. Ἐο]- 
Ἰονίης Οὐδ ο᾽ 5 ἰἀομ εἰ βοδιίουβ τὲ κεῖ Θαϑιϊν ἃ πεν δα Ργοῦ. ρἰδοδ-δγης, 
ἐλε τι οἵ Κεῖακ απά Ατελαΐε εἰχίγ-δευεη, απ ἴσο ὩΕῊῪ οἶδ η- 8 1165, 

Ασωρ δυὰ Ἡαπαπίαῆ. Βαιτηροῦς 5 ςετίδι εν 8 Ρἰδοθ- απο; Ουΐδα 
Τεδάςβ Ἴ2 δηά βευδοιτυΐε5 815 ἔος Οἷρθασ, ν. "; θυῖ Ἐϑά. 845 δος ἰηῃ- 

εὐ ἴθ]ε Ὠυπιθεσ, 3,οος, Μ ΐς ΟἿΡθαγ 865 θυΐ 95. Α πιοσε ὑγοῦ. Ἔαρὶδ- 

πιδίΐοῃ ἰβ ἰουπά ἰῃ τ (Ὰ. 251 ὙἼΓ2 ὯΝ ηπ. ΤῊς δτβέ πογὰ 15 8 ἤδῖηδ 
ἷπ Νέα. (Ξ ]ογαβ ν. ). Ὑδδ πηρδηΐηρίεβα ΟἷΡθασ πᾶν θὲ ἃ Ἴοστυρ- 
ἐἴοῃ οἱ Βειἢ-Οἰἀάατ, πῆς ἴῃ Να. δοοοπιοβ [86 ψ6}1-Κπότῃ Ὀυΐ 
υρϑυϊίοῖ]ς Οἴδεοα. Βειμ-ΟἸἀάδτ ἰ5 ἴῃ 78 ἀπά πουὰ δε ἃ Ῥσορεῦ 
Ἰοοδιν ἰο σοππεοὶ τς ΒΕ] δα; ἴῃ ἕδοϊ, {πεθς το ρΐδοθϑ δὲ 

Ἄοοππεςίοα ἴῃ τ. ΓΒ. 25, Ἑδοἢ παπὶε ͵ἰ5 ργεοδά δά ΌῪ 2)2 οὐ '᾿ϑμ. Ηδτγε 
δεαΐη ἴπογα 18 ςοῃμβίἀοτα 6 ἀἰνοτϑὶν ἴῃ υϑ96. [Ιη ΕΖ. ψὸ βπὰ δορξς ἐχο. 
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Ῥείοσε Νείορβδβ, Αῃδίβοιῃ, Μίςομτμαβ, Βεῖμεὶ, ἀπά Αἱ; Βαϊ ἴῃ ὦ Ὀεΐοτα 

1δε ἰαϑδὲ ἔὔγεθ οἱ. [πῃ Νε. νὰ ἤπα φρο Ὀείογε ἔπε πᾶπηθ8 Βα Β]εἤοπὶ 
ἴο Νεῦο, ψῖῖ πο ὦ ἀξτεεβ εχς. ἴῃ βανίης “τλεη᾽ δείογε ἐδε οἰ δεν 
Εἰανι, αϑὰ τ Ββανίηρ ““βοηβ᾽ δείοτε Βειδίεβεω, Νείορμδι, Αῃδίβοίῃ, 
δηὰ Αζιρδυγείι, {μεϑε ρίαςεβ ἢοΐ οοουττίης ἱπ 8. Ἐ5α.8. ἄρτεθ σἱτἢ 
Νε., βίηος οἵ ἐκ τ ")κ, θυϊ τ' Βα5 ""βοῃβ᾽ εχς. ἴῃ ἵνὸ ρίδοθβ, σὴ ἱ 
Μιοδμδϑἢ δηὰ σὰ Βείδεὶ δὰ Αἱ, δῃὰ βετεὲ νὰ βηά ἄνδρες, ἃ ποτὰ 

ποὲ οζουστίην ἰῃ ΒΔ, ΤᾺ ἰ5 8δἔδ ἴο ςοποίυάε (μαὲ ἰξ νγᾶβ ἱπίεπἀθά ἰο υ86 
“β0ῃ8᾽ δείογε ρεβοῃδὶ πδπιεθ, δηὦ “τρθπ᾽" Ὀεΐογα ρἷδοθ- πβπλθβ, θυΐ 
(δὲ ἔδεσε ψὰϑ ἀουδὲ δρουΐ βοπὶς οὗ [86 ἤδπιθβ. ΤΈΣ βυβίεμι ἰῃ Ν. 
8. ποϑεὶν οοττεςῖ, “᾿βοῃβ᾽" Ὀείηρ υϑεὰ ἔοτ ““τηεη Βείΐοτε βοτης ρίδοθ- 
Πδιηεβ δὲ ἴδε ἐπα οὐ δοζουπῖ οὗ με ἀἰβαιταησοηθηΐ οὗ ἰῃς 1131. 1ἰ 
ὙΠ] ἀρρεαγ θείου (οη (ῃς ρδςθ- Δ 1Π165) ἐμὶ ἔθεσε ἃγὰ ϑοσης ἀουδίζυϊ 
ολ965. 

Τῆε ῥεγεοπαὶ παηιε5.--- ΤΠθγε ἀγα 24 βυ ἢ παπι65, ἘΒβου ἢ 768. Δηα 7040 

δτα ποί φίνοη 88 μοϑδάβ οὗ οἰδῃβ, δῃἃ ϑεπδδὴ ἴ8 ΝΈΤῪ υὑποογίαίῃ. ὙΒεγα 
δῖε οἴδμεσ στοιρβ οἵ ρεβοῃδὶ πᾶγλθβ ἱπ οὔὐγ ὈοοΚβ: (1) ἘΖγα᾿β ΟΊ ΡΔΩΥ͂ 
οὗ τεϊυγηΐηρ εἐχῖϊε5 (ΕΖε. 8); (2) ἴῃς ἴ8ὲ οὗ ἴποβϑεὲ ψῆο ἀϊνοτοοὰ {μεῖς 
[οτεῖχι πῖνε (ΕζΖγ. το); (3) 186 δυϊάετβ οὗ με μὰ} (Ν 6. 3); δῃηά (4) 

ἴδοβε γῆ βυθβοσίθοα ἐο ἰδς σονεηδηὶ (Να. το). [2:58 (1) οοηίαΐη5 ἴῃς 
οἰδη-παηιεβ, ἃπα με ἴδς ἱπαάϊν!άυ.415 Ῥεϊοηρίηρσ ἰο ἴῃς εἶδῃ. Οἱ τε 
12 οἶδῃβ ἵβεσα δ δυῖ 2, ϑμοκβηΐδῃ" δηα μου 19,  ἰοἢ ἀγα ποῖ 

ουῃά ἰῃ οὖ 115Ξῖὲ. Βαΐ ἴῃ [15ὲ (4), ἃ τεοοχὰ οἵ οἶδῃ- "8 168 ΟὨΪΥ, 685 [8 8ῃ 
841 δὲ ἔουπὰ ἴῃ οὖν ᾿ἰΞξι. ὙΒεῖῈ δὲ δυΐ 2 οἶδηβ ἰουπά ἴῃ 4}} ἴδε 
[153ῖ5, ῬΑσΌβῃ δηὰ Ῥδμδίῃ- ΜοδΌ, δηὰ {μεϑεὲ ανε ἴῃς ἰαγρεϑὲ υτθεῖβ 
διϊδομβεοά; 4 γε ἰουπά ἴῃ ἴδγες |15ὲ8, ψῃ]Ὲ θὰς στ, Ασγαῆ, ὁσουγβ ΟὨΪν ἴῃ 

οὔς δῖ. Βείεγεμος ββουϊὰ μεγὲ θὲ πιδάϊς ἴο με νἰυδῦ]α (0 68 ἴῃ 
5.8 δὲς ζδίοη, ἀπιὰ ἴο με μίοββαγν δἱ ἴδε επὰ οἱ Βεσίμ.᾿5 σογῃπι. 

Τὰς ῥίασο-πανιο5.--- Οἵ ἴῃς 20 ρ]δςθ- μα πι68 ἰῃ ΜΤ'., 14 ἅγε γγ8}} Κπούσῃ, 
θείης ἑἰουπὰ ἰπ ῥγε- εχ. γεοογαβ (οσ 1:ς ἴ{ πὲ ἱποϊυε ΟἸδοὴ 88 ἴῃ Νε.). 
Οἱ δες οἴβεσβ, Αι φρισιυεια ἰα ἀυδ., ἴοσ ἰξ πᾶν θὲ ἃ ρεσβοηδὶ παῖθβ. ζΤοῶ, 
Ἠαῤ!ά, ἀλὰ Οπο ἃτὲ ρίδοθ- παπιε8 ἴῃ ΝὍα. 113 1. δηά Ἰοσαίεά ἴῃ Βεῃ). 
Ἡδαϊά ἀοεβ ποΐ οοςι εἶσ. Οπο δηὰ [οὐ δα παπᾶ 48 Βεηΐ. ἴονγιβ 
ἴῃ τ (Β. 8:3, δῃὰ {πε βᾶῖὴς πο πιδὺ ὃς ἱπίεπαοά ἴῃ Να. 65. Ιῃ τερασὰ 
ἴο δεδο ἵμεγα ἰ5 σαυςἢ ἀουρί. Ἧνε Κπον ἃ πιοιιπίαίῃ δηά εἰἐν οἵ {μὲ 
μδτδ ἴῃ ΜοΟδΡ, δυΐϊ ἐμδὲ 5ἰἰυδίϊοη 8 ἀπδυϊ4 016. ἯΥε πὰ {μὲ “βοῃβ 
οἱ Νεθο᾿" ἰῃ ΕΖγ. τοῖβ ἀπιοὴρς ἴβοβε ἀϊνοτγοοά, Βαΐ, οοπίτατγν ἴο ΒΏΒ., 

ἴξ 8 ἃ Ῥείβοῃηδὶ παᾶτθ. Ὦε ποίς ἔυγίδες (Πδὲ ἰῃ ΕΖγ. “τχεη οἵ (ν. "}) 
μδηρσεβ ἰο ““80η5᾽ δἵ [815 ροϊῃϊ, δἴζασ στὶς ἢ τὰ μάνα ΡΕΓΒΟΏΔ] ΠΔΠΊ68. 
Ὑπδεγείοτε δεδο τὴν Ὀὲ ἃ Ῥεζβοῃδὶ πᾶπης Βεγε, ΟἸβοσνῖβε τὰ ΠΊΔΥ͂ 
τεφατὰ ἴῃς ἰοχί 85 511 ἈΕ}ν ἴῃ οττοῦ δηᾶ ἰἀεπ εν σ! ἢ ΝΟ, ἃ Βεη). εἰν 
([8. τοῦ Να. 113). ὙΈετε δζὲ 18 βανογαὶ Ὡδγη68 οοποογηίησ ΜὨ ΟΝ 
νε Ἑςδηποῖ ροβὶἐἰνεῖν ἀείϊοττηίης τ βεῖμογ {ΠῸῪ ἀγα ΡΕΙΒΟΠΔ] οἵ ζθοσταρἢ- 
ἰςῶῖ. Ὑδεβα αὸ ΜὝαρδίεμ, Παγίηι, ϑεπααῖ, Ατηιαιυει δ, ἀπὰ Νεδο. 

Ιὰ Νε. 115-86 ἘΠ6γο 8 δῇ ἱπιροτίδηϊ ρεοστγαρῃῖοδὶ [ἴβὲ οὗ {πε ῥίδςςβ ἴῃ 
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7υάδῃ δηὰ Βοη). ἱπμαδί(εἀ δὲ {πε {ἰπις {μδὲ τοοογά τγὰβ πιδάβ. γε πὰ 
{Βεγε 17 Τυάδδη ἴοννηβ, ποΐ οτς οἵ ψ] ἢ 15 ἰουπά ἰπ οὖγ [1815. Οὐ [ῃς 

οἴμεσ μαπά, ἴμεγε ἅτε τς Βεη). ρίαςεβ, πὰ οἵ ἴμεϑε 1ὸ ᾶγὲ ἴῃ {815 1ϊ15ῖ, 
δῃα οἵ {μεβ8ὲ ο ᾶἃγὲ οοπίϊπυουβ. Α8 οὔζ ἰἰϑὲ 15 ἰδίοσ {μδὴ ἐμαὶ ἰῃ Νε., 
ἰξ νου ἀρρεαγ ἰμαῖ (με ἰοσδὶ !ἶε5 οα (μῈ ποσί οἱ 7ϑγυβ. τεσηδίποα 
βίἰδίίοπαγυ, ψΕΐ]Ὲ [μοβε οὰ με βου σμδηγοα αἰπιοϑὲ οοπῃρ εἰεἶν πῖτ ἢ 
18ὲ οουγϑε οἵ {ἰπ|δ. Ὑῆὲ 7υάεδη ἴοντιβ οἵ οὖ 15 ἄγε 41} ἤθᾶσ 7Ὄγυβ.; 

50πι6 οὗ {Πεπὶ ἰῃ ΝΘ. Σ1 ἄγε τόσα γεπιοΐθ; ἰξ σου] ἀρρϑᾶγ, ἐποζείογε, 
18αῖ (δε ρῥἱ χτὶπι5 ἔογ (ἢ πχοβὲ ραγὶ βίδα θα ]ογυβ., οὐ οἶβε 1ῃδὶ τῃς 

σαηβι5 ἰάΚοη αἰά ποῖ σονεγ ποἢ στουπά. ὙΠετῖε ἅγα 5ενεγαὶ ρίδοθ- Δ ΠΊ65 
ἴῃ τδε 1151 οὗ ἰεπιρὶε-δυ ]άετβ (Να. 3), ἀπά, βίταηρε ἴο 5ᾶν, 7 γίοδο 5 με 
ΟὨΪΥ πᾶηηε ὑπαὶ 15 οοτηπιοη, μου ρἢ ΚΟ Δ ἢ 5 ἰουπὰ ἴῃ Νά. 3 ἴῃ ἀστθο- 
ταοηΐ συ (ἢ Εϑά. 

Μεγ. εχρίαἴηβ ἴπε βϑεραγαίΐοῃ οἵ {μεβ8ὲ ρϑορὶε ἀεβίζηδίθα γ ἴονγῃβ 
ἔτοτα ἴδοβε ἱπαϊοδίθα Ὀγ οἰδῃβ οὐ ἴῃς ἴβθογν (δαὶ ἴπ686 ἀγα ἴῃς ρβοὸσ 

Ρέορῖς (Ερη.}5.), ψγῇο ψεγε ποῖ τεοκοηθά ὃν ἔπ] 65. ὍΘ οοπο υβίοῃ 
Β66ΠΊ5 ἰ0 π6 ἔδηοϊία!. [πῃ ΟἾΒΕΓ ᾿ἰι5 ἘμΠ6 ρθορίὶε ᾶγε στοιιρθά Ὁ. ἴονηβ 

ἴο ἀϊϑιεϊησυΐϑῃ ἐμ6πὶ ἔσγοπι [ἢ 7 γυβα] πλε8 (νυ. ἐβρ. Ν'8. 11); ἴῃ βᾶτηθ 
οοιγθα ἰ5 (ΟΠ ]ονσοὰ μογα. 

2". Τῆς πιρηδον ο δι τιν οΓ (36 ῥέα ο σταθῇ ἰ5 ἃ μϑδάϊηρ 
ἴον [Πε 15ῖβ νης ἴο]]ονυ. ΤΠεῈ ποσὰ τη 6 ἜΧργοββϑος (Π6 ἰάδα 
ΒΟ ἴῃ τηοβῖ οὗ [86 [40]6 {μι [86 ἱπίογεβί ἰ5 μοί ῃ [86 ΠᾶπΊοϑ, 
Ὀυΐ ἰη [8ε ἤριιτεβ. Ἐχοορί ἴῃ {με οᾶ56 οἵ βοπὶς οὗ {86 ἴδωρὶα 
οἴ ςοΓβ, {πε πᾶιη65 οὗ ᾿ἰνίηρ ἱπαϊνάτ.415 ἀγα ποῖ ρίνεη.--3. Τὴε 
8005 0 Ῥαγοϑἢ] ταθδηΐηρ {Π6 τηθιηθ Γ5 οἵ {86 οἴδῃ οἱ ψ Ὡς Ῥάτοβα 

ψ 5 ἴῃε μεδά. 1ἴ νγὰβ ἃ ἰάγρὲ θοάυ, μανίηρ 2,172 ἱπαϊνί 815. 
ΤΒΟ οἷδη Δρρβδῖβ οἰΐθβη ἱπ ΕΖι.-Νε. 85 τοῦδ Νᾷᾳ. 335 τοἱϑ,---ὅ. 
Τῆς 5οηδ οἵἹἨ Αγαΐ, 775], Να. ὅς2.---6. Τῆς βοβεπχα οὗ ἴδε |15ὲ 
[4115 Βεγε, ΜΊΤ.. τεδάϊηρ, ἐμὲ δοης οἵ ῬαλπαϊειΜοαῦ: οΥ ἐπε δοης οὔ 

εοοήμα, 7οαὖ, 2,812]. Να.1} τοδβ 7εσάμα απά οαὖ. ΤΗΣ ἰοχὶ 
15 σοιτυρί, ἃ5 πε ἀεραγίυγε ἔγοτη 1Π6 τεσ μδηϊοδὶ σγυβίεμι οὗ [6 
|ἰβὲ βῆονβ (συ. 1.).--7. Εἰαρι 15 ψῸ}1] Κηονσι 85 [86 σου ΕΓ νοῦ 

ΨΒΙΟ. Ογτὰβ τυϊοά. ὙΠ πᾶπ6 σθουγβ ἴῃ ν. " ψ 1} [86 αἰπείη- 
δυϊδβῃίηρ δα]οεξῖνα οὐδεν; οἸΒαγγίβα ἴῃ6 νεῖβθβ 8.6 [6 5816. 

ΤῊΪ5 5 ἃ οἂβ6 οἵ δοοίἀβηΐδὶ τερειίοη, ἀπά “οἱ μετ᾽ νὰβ δα ἀβά 
ἴο σον Γ ὉΡ {Π6 εἰτοσγ.---Ζαίμ] τοῦ Ναε. το; οήάς Να. 845.---9. 

Ζακκαῖ] ΟΥἹῪ Βεγε, θὰ 6 πιὰ 6 ἴΠ6 βᾶπιῈὲ δ8 Ζαδδαὶ Να. 39 

(5ο 9γ.).---10. βαρ] Νε.15 Βίηημμῖ, ἘΒοίἢ ἔοσπιβ σεουγ; ἱπάθοά, 

{πε ἅτ ὨΠΊΘΓΟΙΙ8 ξΟΙΤῊ5 ἴγοη {Π6 τοοῖ 22. 642 Νέα. 648.--- 

12. Α56ρα4] 812 Νε. τοῖδ ἐχραἰπθά ὈῪ Οταν 88 Ἴοοπίαϊηϊης [86 
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πᾶτηβ οἵ 1ἴῃε ἀεϊϊν Οαά--Οαἀ ἐς τ»εργ. Ηδς τοραγάβ [86 
ΠΆΙΩΘ 85 ῥτοοῖ οἵ {με ψοσβῃΐρ οἱ (85 ἀοἰν ἀυτγίηρ ἴ86 οχὶὶο 
(Ρν. Ν...). Βυΐ {μεβ6 ομϊεῖβ πᾶν Βᾶνα ᾿ἱνοά Ἰἰοηρς Ῥεΐογε ἴῃ6 
Ἔχίϊο, 88 186 ᾿βὲ ἀ6α]5 ψ 1} {ΠΕΡ ροβίεγιν. Οαά τᾶν, ἱΒογείοσαε, 
θὲ αν 8 ρσορδεῖ (1: 5. 225), οὔ ἴα {πε δοῖοββ ἴμε ]ογάδῃ, 
τοργαβοηϊδιίνεβ οἱ ψ ἘΠ Οἢ τᾶν πᾶνε Ὀθθῃ ἴῃ ἴα ροβίεχι!ῖς οοπὰ- 
ταυηΐῖν.---14, Βίρυαϊ] 15 α]58ὸ {με πᾶπιῈ οὗ οῃς οὗ {88 Ἰεβάϑγβ, 
ν. ᾿; δ͵50 85 Να. τοἹ].---16, Τλε βοῆς οὔ Αἰδν οἵ Ἡ ἐσεκίαλ) οἵ. Νε. 
1τοῖδ, εσα Ἡεσεκίαϊ ἴΟἸ]οΒ ΑἿΕΡ ἃ8. ἃ βερασαΐε πᾶϊῖηθβ. [{ 5 
Ῥοββίθ!]Ὲ [μαῖ Αἴογ ψὰβ ἃ ἀδβοεπάδηϊ οἱ Κίηγς ΗἩδζοκίδῃ.-- -18, 
“]ογαἢ Νε.3 Ἡαγίρλ.---20. Οἰδῦαν] Νε.35 Οίδεορ, ἃ. Ὁ]Ϊδοθ- ΠδΠΊ6. 
ῬτοΟῦΔΟΙν ἰμ6 οοττεοῖ ἔογπι ἰ8 Βείμ- ΟἸἰἀάαν (υ. 5.).---22. Νείο- 

Ῥλαλὶ] ἴμε Βοπιδ οἵ ἵνο οὗ αν ἀ᾽ 5 βεγοββ (2 5. 2333). [Ἷἀθητβοὰ 
ψῖῖ Βεῖ ΝεΜΓ αἱ ἴΒῈ εηίγαησε ἴο {πε να]ςε οἵ ΕἸδὰῃ (0Β.). Νε. 
δτουρβ ἴῃς Βει]εμεηλϊῖεβ δὰ Νείορηϊζεβ ἱομεῖμεσ ἢ} 188 
ἴον ἴδε ἵνο; [δε ἤσυγεβ ἴῃ ΕΖΓ. ἅΓὲ 123 δπὰ κό, 170 ἴῃ 8]].-- 
23. Απαίλοιη] ναϑ Ὀὰΐ ἴγθα τλ1]165 ἔτοσῃ 76 γιβαίθτα, δη νγᾶ8 

7ογοσηδῃβ Βοπιο.---24. 4 »παιυεί ἢ] Νε.38 Βειϊῥ-Ατριαιοείδι, ἃ. ἴοττη 
ἐουπά πονβογα εἶβθ. ἊΑημαιυοίδι 156 ἃ ῬΘΓΒΟΠΔΙ] πδῖηδ (2 5. 125 
1 (ΒΕ. 113 122), δηὰ ἃ ὑ]Δο6- πᾶσα ἴῃ Νά. 1239, {π6 Βοπλε οὗ ἴΠ6 

ΒἴπροΥβ ΠΘΔΓ [αγιιβαίεη. ΑΒ ἴΐ ἰβ ἀιηοηρ ἴμ6 ρ]6ςο6- Παπη68, {815 
ἴονγῃ πᾶν Ὀ6 πχοδηΐ.--29. Τῆς 507:5 οἵ Νεοδο)] Νε.3 ἐλε γηιθη οἵ 
ἐλε οἱμον Νεῦο. ΤΒδ οἱν Κποόοσῃ Νέρο 15 ἴῃς Ἐουβδεηϊΐε ἴον 
ἴῃ Μοδρ (Νυ. 4325. 33). Ετοτι Νδ. νὰ ἰηΐογ (μαΐῖ ἔμογα νψᾶ5 δη- 

οἴδβοσ ρἷδοα οἵ (μΐ5 πδιη6.---350. Μαρδίδ"} Ἰδοκίησ ἰῃ Νε., δπὰ 
τοΐῖ τηδηϊοηθα εἰβονμοζο.-- -52. ΤΠ αγίρι] ΤλθΔῃ5. οορδεοογαίδά δηθὰ 

5 ἃ ροοά ρῥτγίθβε ν παπιο.---3δ. δεμααλ] ἰβ [ῃς πᾶπὶε οἵ ἃ Μ18}}- 
Ῥυΐ]άετς (Να. 35) ἀπὰ 5 Ῥγορδθὶν Ρδγβοηδὶ (σ. ἐ.). 

4", ὈΜΎΦΥ ὉΡ ΦῸΝ 009] ΦΡ ἀνδρῶν ἀριθμὸς [-- λαοῦλ] Ἰσραήλ, δῇ 
ενϊάδης ἰγαηβροβι[οῃ, 88 ἵ 8498 ἀριθμὸς αν. π Νε. ὦ δὰὲ89 Μασφάρ 
ἄνδρες υἱοῦ ᾿Ισραήλ, Μαιφάρ ἄνδρες λαοῦ Ἰσραήλ. Εδά. -Ὁ [Πᾶ8 8 
ἀἰβεγεμὶ ἰοχὶ τῶν προηγουμένων αὐτῶν, ἀριθμὸς τῶν ἀπὸ τοῦ ἔθνους 

χαὶ οἱ προηγούμενοι αὐτῶν. Ηετγε χε Βανε δῃ δαυΐν. οὗ ὈΠΙΦΝ δοςερίοα 
Βν Οἶδα 858 8 βυίϊίδδὶς επάϊηρς οἱ ἴῃς |1ϑὲ οὗ ἰῃς Ἰεδάεγβ οὗ σεξυγηίης 
ΤἌΓΑνδΏ3, δη δ 53 μιν αἰβοτγεηὶ μεδαΐηρς ἴοσ ἴῃς [ο]]ονσίηρς σδηβυϑ. 
Ιι πουϊὰ Ἀὲ ἴῃ Ηερ. Ὀπφκ [οτ 0] ὉΡῸ ΡΟ δηά ἰβ 685 αὐυνϊκσαγά 

(δὴ ΜΤ. 3 Ἐϑά. [85 ἃ 5{}}} αἰβεγεηὶ ἰεχί, Ἐριορῖα ὠπῶς ὧς ῥγἱηποὶρῖ- 

δμς ἐογμπι. ΕἸ πηριόγης α ξεμ ἡ ἔδιδ ἐογμηε ἐς ῥγαροσίς ἐογμνι. ϑεῖβ. 
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ΒοΙἀ5 δαὶ [βγϑεὶ 15 υβϑεοὰ δάνίϑεαϊν σαί μος ἴ8δὴ 7υάδῃ, ἴοσς ἴδε ἱπεῖνα 
Ἰεδάετβ ἱπάϊοδῖα τεργεβεηϊδιίϊνεβ οἱ 4}} (με {ἰτῖθεβ. ὙΤΒογα πᾶν πᾶνε θθδῃ 

τδῇ ἔσοτα ἴδς ἴδῃ {Γ|065 ἰῃ 86 ἰαίεσ ᾿υάεδη ῥχονίηςς, θυϊ οετίδίηϊν ἐπα 
υϑὲ οὗ ἴΒε πᾶπι6 [βγδεὶ ἀοςβ ποῖ ὄνδῇ βιισχεϑέ βυςῇἢ ἃ οοῃοϊυϑίοη. ΤΈς 
Ἡδεδ. ργαβϑε που πηδῖε ἃ ροοά {{|2 ἴον [δς |1σὲ τς ἢ ἕο] ον, ἱπάϊοδι- 
πρὶ ἃ οξῆϑβιβ οἵ ἴ8ε ψ8ο]6 πδέϊοῃ, βυς ἢ 85 νῦχὰ8 ἴδίκεαῃ ἴῃ δν Δ ̓ 5 εἶπα 
(2 5. 24). [ἐ ἰ5 ἰὰς ΟΕ. 5 ἴβθοῦν ἐμαὶ ἴμεβϑε 411 τεξυγηθα ἔσο οδρ- 
εἰνίτνγ.--ὅ. Ο) 3 ὺ πΦῸΠ] υἱῖ5 ῥργεσθάϊηρσ ἰθη8 βῆονβ ἰχὶ. εἰ. Ἐά. 89 
Νε.19 ὈΣΦῚ ὈΦΌΠ.---Θ. 2ΝῚῸ ΓΠῸ] 84 το Να. 31: το, (ΒΒ ἢᾳ9ᾳ Φαλαβ- 
μωάβ, ἘΞ4.8 Φθαλειμωάβ, θυῖ οἰπεγνίβε Φααθμωάβ 85 ἘΦ. ΤῊς Ἰεχίςου5 
ἀετῖνε ἔγομι γπρ, α ῥὲ τε δὲ οἵ Μοαῦ; αὶ φουεγπον οΓἹ Μοαῦ 15 ὑτεΐετ- 
δῖε (Β.-Ἐγ58. Ἐγ16), δὴ ἱπίεγργείδείοη βυρροσίοα ὃν ἃ ἀυρ. ἴῃ Τ᾿: ὥααθ 
ἡγουμένου Μωαβ. Τδε πᾶπης ἷ8 βίγδησε ἔοσ ἃ Ηςῦ. ἔδιν. ϑεῖβ. βὺΡ- 
ΡῬοβεβ ἰΐ νγὰ8 θογῃδ ὉΥῪ α Μοαδδίϊε ἔδιν τὶς μα ταηπάογοά ἱπίο 

7υάδῃ 88 Ευϊ αἰά. Ἐγ]Ὲ βυρροβεβ ἔῃ6 ἰδγαῖϊν ἴο μαννα θθθη συ ]εῦβ οἵ 
Ρϑτὶ οὗ Μοβδδ, δῃὰ δε οβῆςΐβὶ μ858 ἀϊβρδοθά ἴῃς δι ν ἤδτηθ. Β.- Ἀν5. 
ἐχρίἰ δἰηθὰ 85 ἃ ᾿υάεδη τυΐεγ πῃ Μοδῦ δπὰ μεϊά ἐμαὶ ὕγρ νγδβ ἃ ἰαίς 30Ὁ- 
βιἰταϊίοι ἔοσ δὴ οἷάεσ ποσὰ οἵ {δε βᾶπι6 τηδδηΐηρ. Ηδ οἱΐθβ : (. 453, 

πΒετε τὰ Βηά μι Ὅν2. ὙΤὮδ πᾶπὶς τιϊρῃὶ μανε Ὀεοη ΝΜ} Ὁ}3, δπὰ 
τδε οἄδησε ταδάς ἰο ρεῖ τ ἃ οἵ ἰΒε οεηβῖνε Βααΐ, 85 158-088] νγᾶβ οιδηροὰ 
ἴο Ι58-θόοββεῖι. Ἐπ. μεϊᾷ {πδὲ ἴῃς παπις δεϊοηροα ἴο ἃ ρονεγῃοσ οἵ 
Μοδῦ δρροίῃϊοαὰ ὃν {με μαι άδδῃβ, δῃὰ σῆο μδὰ ἰαῖοσ γεϊυσπθὰ ἴο 
7ετυ5. (Εἰσί. ν,5), ἃ νίενν ἔγσουλ τίς 51). ἀἰββοηῖβ. ΑἹ] δαὶ τὲ οδῃ 
ΒΔΥ 50 ΓΕΙν 15 ἐπδὶ δὴ ΟΒΠςΪΑ] {{{|6 888 Ὀεοοπις ἃ σοπηπλοη οἰδἢ- 8 "16. 

2ΝὉ ἈΦ 11 ἰβ Βεϊά ἰμδὲ 768. νγαβ τς Βεδὰ οἵ οὔἊ Ὀγδῃςὰ οἱ Ηἷ5 
ἔδταῖν δηὰ ]οδὺ {με μεδὰ οἵ ἃ 5:14} Ὀσαηςῃ. [Ιῃ 8δὲ οδϑὲ νὰ ββου]ὰ 
Βαανα ἴδε φεπθδίοσυ οἱ 7οδὺ ἱγασεὰ βδοῖκ ἰβσουρῃ 765. ἴο δὴ δυο 
Ῥδβδίῃ-Μοὰρ. Βυΐ Νε. τοδάβ 165. σπῶ 70δῦ; 80 Ολ δηά Ἐϑά., ἃ γτεη- 
ἀεγίης δἀορίεἀ ὃν αὐἴμε. ὙΤΒοτε ἰβ πο οἴβεγ οββα ἴῃ (δ Ῥοβοηδὶ Ὡ8Π165 
ἜΠΕΣΕ οἶδη8 ἃσὲ στουροά ἰορείμεῦ οὐ σβογα ζεηοδίορίοβὶ ἰηϊοστηδίίοα 
8 δά ἀε. ὙὍδε πιοβὲ ργοῦ. εχρίαπδίίοηῃ ἰβ ἱμαξ ἃ πυτθεῦ 885 ἀσορρεὰ 
ουΐ δἴϊες Ῥαμαίῃ-Μοαρ, (μὲ 168. [858 ογερέ ἴῃ ὈῪ δοοϊἀδηΐ, δπὰ “ἰδς 

ΒΟΏ3 οἱ 7080 5 δὴ ἱπάερεπάεηϊ εἶδη. ΟἸΒΕΥ 86 τα πιυβί σοζασζὰ οὗ 
ἐλε δοης οἵ .1.65. : .]οαὖ 85 ἃ α].---10. »))] ὦ, Βανού, Βανουι, Βανει, Βαναια, 
Βαναιου. Ῥεδαρβ Ὀοΐ! ΕΖτ. ἀδηὰ Νε. (0032) δὲ οοστυρῖ. Ἧε ταῖσδ 
κεῖ 3 “ιν, οἵ ΠῺ3 “Ὑδανεῖ 888 0111, οοτιραγαθῖς ἐο ἐμε ΒΑΔΡ. 
ΒΔηῖΐα. Ναπιεβ ἔγομῃ (8 στοοῖ δὰ ΝΈΥΥ Οοϊαπιοη (νυ. ἔογηιβ ἰῃ Νά. 

10! σα (Ἐ. 239).---11. .22] ἰ5 ἰουπά ἰῃ ΒΔ40. 85 ΒΙ1ΡᾺ.---16. Τβοῖα 
ἷβἃ -᾿ ἴῃ Εβά.ΒΑ ςιὸ ἐλε δοης οἵ Α ξεν, οἵ Ηεσεξίαϊ, πὸ τους οἵ Κείϊαπ απᾶ 
Αξείας, 67; [6 5οη5 οἵ Αξαγμ, 432; ἰΐζε δοης οἵ Αηπεὶς, τοι; ἐδε δοης 
οΓ Ατονι. Ὑπῖος ἃ υσοθοσ 15 ταμίη, ἀπά πος ὈοΙἢ “΄ 50}8 οἵ" διά ἃ 
πυοδοῖ [αἱ].---18. π»] Να. νη ὦ [α5 Ιωρηε ἴῃ ΕΖ. δῃηὰ Να., δυΐ 
Ἐϑὰ.- τεδὰ8 ὥραι, Ἐϑ4.8Λ΄ Αρσειφουρειθ, Ξῃονίησ ὈΟΪΏ Πδτλθ8 ἴῃ 8 οοζ- 
Συρὶ ἔοττη. ΤῸ δδ8 τδῖμοσ (ῃς Ὀεϊΐεσ βυρροτῖ.---20. 22] τηδυ Ὀὲ δὴ 
εἴτοσ ἴοσ 1703), 85 Νε. Ἐβϑά. 8ὲ8 Γαβαων, δηὰ Οἷδθαγ ἴ5 ποῖ ἰουπά 
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εἶἰςν. Οἰδεου 8 ποσί οἱ 7εγυβ8. Το [ἰδὲ θερὶπ8 σῖτ ϑουέβεγῃ ρ᾽δοαβ 
διὰ ἰαΐεσ ξῖνεβ ἴδοβε ἴῃ ἴδε πογίῃ; ἐμεσζείοσο, ἢ Οἰθθοι ἰβ γι ἴΒ ν. ἰ5 
τοϊβρδςοά.---21. πη Νε. (ΒΒ Ἰδοῖκβ ΒείΒ] μετ, Νείορμδῃ, δῃὰ Αμδίβοια. 
-24. γλοι] 15 ἴδε οογτεοὶ ροϊπείηρ, 85 81} (με νατίϑὰ ἔοττηβ οὗ ὦ εηὰ 

ἷπ μωθ.--26. ΕΞά. Πα5 -- οἱ χαδιάσαι χαὶ ᾿Αμμίδιοι (422).---27. 0390] 

80 Νε., Βυξ ΨΌ90 15 ἴῃς ἔοσταῃ ἴῃ 1 8. 1.3" 5: 15. το Να. σὐῦ 
39. .}}] Ἐπ ἴῃ Νε,, ἃ ἔοστα βυρροτγίοα ὃῃ 5 αἰοῃβ, ἰδς οἵἴβεσς ακ. 

εχί8 ἔο!]οννίης ἘΖτ. Ουΐμε Πο[ἀ5 ἐπδὲ ἐἀδ σοης οἵ Νεδο ταυβὶ Ὀε ἃ εἴδη, 
οοτηρασίης Νε. τοῦ. Το οἷλεγ Νεῦδο οἱ Νε. πλεδῃβ δῃοίδμογ οἰδῃ οὗ ἴῃς 
ΒΔΙῺΘ ΠΑΠ6. ΑΒ ἴπε ὨΟΠΊΡΕΙ 52 8 (ῃς β88π|6 ἰῃ ὈΟΙἢ ἰεχίβ, αὐ 86 ̓8 
οοπίεπίίοῃ 5 ἀιυὺ.---80-82. Μαρδίτἑ, Εἰαπι, δὰ Ἡαγῖηε ἀτὲ υβυδ!ν 
ἰτεδιθαὰ 845 ρίδοθ- πᾶπηεβ (ϑίες. ϑεῖβ. Β.-Ἐγ5.). ΤΈδ ονίάδηςς ροΐηϊβ ἴο 
Ῥεσβοῦδὶ ἤδῖηθ8. Δαρδίει, Ἰδοκίηρ ἴῃ Να., Βαϊ βϑυρροτίοά ὃν ὦ, ἀοε8 
δοῖ οσοὺγ εἶβν., ας ἃ5 411} (Π6 οἴ πεῖ ρ΄δοεβ ἃσγὲ γε] Κπονσι, 8 υπρεδσά- 
οἵ ρἷδος που ὰ Βαγαϊν δ6 παπιθα μεσθο. ὙΒΕΓΕ ἰ5 ἃ ρογβοῦδὶ Πα ΠῚ6 Κ᾽ 02 
ἴῃ Νε. τοῦ ψβῖς ἢ πταίσῃς θὲ ἴδε βᾶῆε. ε Κηον οἱ πο Τυάδδῃ ἴοτα 
ῃδιηδὰ Εἴαρπε, 51}}} [688 σδὴ ψὲὰ ἢπὰ ἐνο οὗ ἐμαὶ ἤδπιθ. Ἡαγὶηε τοοὺσϑ 

βα:ς. ν.}5 τοῦ. Να, 311 γ8.42. χρ 6. 18 χ218,. βη4 ΔΙΝΑΥΒ 8 ἃ ΡΕΙΞΟΏ. 
1α-τῖ-ἴηεεηια-᾿ δ ἃ ῬΕΓΒΟΏΔΙ Ὠδτὴς οἱ ἴδε ςοπίγαοϊ 10 ]εῖ5 ((Ἰδν, ἅ7"- 
χασὴμ δοης, χ,").---ϑδϑ)δ. π0] Να. 35 15. ἀδεπηρά ἃ ρίδοθ- παπιθ ὈΥ ΤΏδΏΥ. 

Τῆς πυπῖρεσ ἴῃ (Π 18 στοὺρ ἰβ8 3,630, 3,930 ἰπ Νε., δρουξ ομϑ- ἔχε ἢ οὗ 
τε ψβοῖθ. ΤὨΐβ δὶς πυπιθεγ οου]Ἱὰ ποῖ Ῥεϊουρ ἴο δῇ ὑρκπονῃ ῥἷδοα, 
ΠΟΙ ἴο δὴ Οἴδβεγινίβα πηκποόνῃ οἶδη. ὙΠῈ Ὠυ ΘΓ τπᾶν, οὗ οουζβθ, θ6 
“ΤΟΙ, 68ρΡ. 85 ΟΒ ἰῃ Νε. [88 9395. ἴῃ σ (ἢ. ο ἴδοζα 18 ΠΙΜΣΌ "2 8 
Βεηΐ., ἴα 86 πὴ6 ρεΐβοῃῃ ἃ8 ΠΟ 12 ἴῃ Νά. 11' (0. ΒΕΏΖ. δπὰ Ουτί. οα 
τ (ΓΒ. ο). Τβε δσῖ. 18 ἰουπὰ ἴῃ Νε. 7. Ὁ. Μίς δε! 8 ἐχρί δἰποα δ5 “τῆς 
805 οὗ ἴΒε υπηϊονοὰ σπῖΐς᾽ (ππ} 5), Μεγ. ποῖοβ (18. 6ο") [6γιι8. 5841} 
Ῥὲ ἢο ἰοῆροῦς “ δραηάοῃεά δῃά μαϊεὰ,᾽ δυΐ ἃ ργίἀθ δῃὰ ον. Ης Βοὶ 58 

ταὶ “δαμάοηθα δηὰ μαιβα᾽" Ἴονεῖβ ἴμεϑε ρϑορῖε, 30 {μὲ 186 πδπδ 
᾿ἰπάϊοαίεβ πεϊἐδεῦ ἃ ρίδοε ποῦ ἃ ρεγβου, Ὀυϊ ἃ οἾ855, πιθὴ σίτου ργορεγίυ, 
βεσνδηίβ, δῃὰ ἰμς κε. Βα ἰξ 15. ἰβ οἰϊδά, “ἴῃς 8οῃ5 οἱ ἴῃς Βαιθὰ᾽ 
σπουἱὰ Βε ἃ πδίϊοηδὶ παπης, σονεγίηνς 41} οἱ ἀεϑρίβοὰ 15γϑεὶ. [ἢ οὖ 158 
Ῥεσβοῦδὶ ΟΥΓ οἷδος Ὡδηεβ γε τεαυϊγοὰ ἰβτουσπουῖ. Τδε ροϊπιϊηρ ἰ5 
δἰϊεβίοα ὈΥ 411 αἰκ. ἰεχίβι Α ρεγβοηϑὶ ἤδγης τηυβὶ Ὀς τηεϑηΐ, δηὰ (δα 
β8:ης ΠΆΠῚΟ 8 ἴο ὃς αβϑϑυτηδὰ ἰῃ σ (ἢ. ο᾽ Νε. στ". Ουΐδα ποίε8 ἰΒαὶ ἴῃ 
ἴδε Μίβῃπηδ τι) 18 ἃ Βεη). οἶδη. 

836-68. - Ν᾿." “5 Ἐβά. δ᾽ “5. ὙΠΟ ἰδτρῖς οβῆοοΓβ.-- ΤΠ 688 
δΓῈ ΔΙΤΔΗρΟα ἰῃ δἷχ στουρβ: (1) Ρυίδϑδϑίβ. (2) 1,δονϊΐεβ8. (3) ϑίῃφεγδβ. 
(4) Ῥοτίεσβ. (5) Νειβιηῖσ). (6) ϑοηβ οὗ ϑοϊοπμοῃβ βεσνδῃηΐβ. 

(1) Τλε ῥγνίεείς, νν. 39 Νε.π:ὸ Ἐ34."» 1 ΌΤΒΣ ἡυαθοῖ οἱ ῥζ. 8 ἰασζε, 
4,280, αἰπιοβὲ ἌἍχδοῖὶν οὔθ-ἔδη οὗ ἴῃς τΒο]6 115, Βυΐ 45 ΟὨἱΪῪ ἴουτς οἶδ 
ἅτε πδιηθᾶ, νὰ μάνα δῇ ἄνεσγαϑε οἵ Ὄνοσ ἃ ᾿βουβαηὰ ἴο δδςῖ οἶδῃ. [1 8 

νεΙν {ἰκεῖν τμδὶ ρῥγ. ποιὰ ὃς ἰμιογεβίθα αθονε 411] οἱβεῖβ ἰῃ [86 γεδυ ]ά- 
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ἴῃ οἱ (πε ἰεπιρὶς, 85 {πὶ σουϊὰ θὲ 8 πϑοθββαγυ βίδρ ἰη μεῖς γεβίοσβϊοῃ 

ἴο οθῖςε. Νενεγίμείεββ, ἰὰ νου]ὰ μὲ αἰβησυ!ε ἰο ςοηοείνςε οὗ 5υςἢ 8 ναϑὲ 

ὨυγαρθοΓ σοϊυγηίΐηρ δὲ μα {ἶἰπιε; δηά 511} τιοσε ἀἰδῆςσυ! ἴο οοπιργομοηά 

τὰς ἀεἶαν ἴῃ ἴῃς τευ ]άϊηρ οἱ ἴδε ἱεταρίε ἴξ ποτε ἔθη 4,οοο ρσ. ψεσα 
οὐ ἴδε στουπά ἔγοπι (με ἔτβι. 

Τὶ ἰβ ποϊενοσίῃυ ἰμδὲ ἴῃ ἴῃς |15ὲ οὗ ρσ. ΕΖγ. δῃὰ Νε. ασῖος ἰὼ Ῥοῖἢ 
ὭΔΙΏ65 δη πυθεῖβ, δηὰ ὄνεη (Ὁ οβεῖβ πο ἱπιροτίδηϊ νατίαϊίοη. [1ἰ ἰ8 

πδίυγαϊὶ ἴο ἰηΐογ ἔσοπι {15 Βαττηοην παῖ ἴδε [ἰΞὲ θεϊοηρβ ἴο ἃ ἰδίς ἀδίε, 
ἃ ςοποϊυβίοη βιρροτίεαὰ ὈῪ πε δῦϑεηςς οὗ δὴν τηδπίίοῃ οὗ {μ68ὲ ργ. 
ἴῃ 1058. ὙΒοτα ἀγὲ ἰᾶγῃε [1818 οἱ ρῖ.᾿ πδπι68 ἰουπὰ ἰῃ οΟἴμεσ ρᾶγίβ οἵ 
ουὖγ θοοῖ5β (Να. το! δ. χ1}9 Δ. χχ,1.). ὙὍδα Πεβάβ οἵ {πε ργίθβε ιν μουβοβ 
Βεγὲ ἃτε ἴμ6 88Π|6 88 ἴῃοβε ἴῃ (δε ᾿ἰσὶ οἱ ἀϊνοτοεὰ ργ. (ΕΖγ. το" δ.), 

Ἔχς. ἴμδὶ βοα νὰ Βαν “τῃς 530η8 οἱ [οὐ δίδῃ οἱ (με Βοιιϑε οἱ [ε58.᾽ δπὰ 
ἰπ ἴῃς οἴδεῖ “ τῃε 9οῃϑβ οἵ [658. δε βοὴ οἵ Ϊοζαάδι""; δηὰ ἰη ἰδῆς ἰδίϊοσ 

1ἰ5ϑὲ Ηδγίπι ργοοεάεβ Ῥαβϑῆμυγσ. Απηοὴς ἴδε ργ. νῆο μὰ τδίκεῃ ἐογεῖστι 
ταῖνεβ ΓΟ 41} [6 ἔδυ ε5 πδπηιδὰ ἴῃ οὖ [13ῖ, ἀπά ἢο οἰβεῖβ. ὙΒεγε 

Μεγ ίουγ οἴμετς ργίθβε ιν οἶδη8 ψΒϊςοἢ σάπια ὑρ 1 ΕΖγα (85): (Βς 3οῃ8 
οἱ Ρπδίνελας, Πλισηιαν, Πανίά, ἀπὰ δἠεοδεπίαθ. ΤΈοθε σου] παίυγα! ν 
ποΐ δᾶνς ἰογεῖψτ πῖνε, θεὶηρ ἔγεβῃ ἀττῖνα!β, νυ 16 [μο86 ἴῃ οὐγ 1131 πηυϑὲ 

Βᾶνε Ὀδεῃ ἴογ ϑοῦῖα {ἶππ ἰῃ Τυἄδῃ. [Ιἢ Νέα. 12! δ. τὰ δανς ἴῃς ΟὨγ.᾿8 

113ὲ οὐ ἐμ ργίεβεὶν ολἱεῖβ σῆο σᾶτης ὑρ σι Ζεγ. δπὰ 768. ἀπά ἔμεγε τὰ 
Βηά 22, ποῖ ομδ Ῥεΐῃρ ἰάἀεηςοδὶ σὶῖὰ Οὐ 1151. 11 ἰ5 νοσίν οὗ ποῖς 

(δαὶ Εϑ94.8 ρἶνεϑβ ἃ ἰοΐδ] οἵ 2,588 ῥζ. 85 αϑψαίηβὶ 4,280 οἱ ΜΤΊ. ὙΤδε ἴασγζε 

ὨυΏΡοΙΒ ἀπά ἐπα ἴεν ΠΔΠΊ6Β τᾶν δὲ ἀτς ἴο ἴΠ6 ποοοββαγυ σγουρίης ἰῃ 
Ἰαγε αἰνίβίοῃβ, θθοδυϑε ργ. ψεγε, ἱπάδοά, νεγν ρθη ἢ] πῆθα τῃς [15ὲ 
ν͵8 τηδάθ. Ὑεὶ (86 ὨυγΊΡῈΓ 566 18 ἴο δὲ Ἔχασρεγαίθά. δι οοη- 

βίάετβ (ῃς ἵ,φοὸ οἵ δε ρβειάο- Ατίβϑίθαβ 186 τηαχίπηυπι ἴοσγ δὴν ρεγὶοά 
(σεν. ἱ,πι..). 
ν᾽ ε. ποῖε8 {μαὶ (δες Εγβὲ ργίεβε!Υ εἴδη ἀρρδθδσβ ἴο θὲ οοτηροβοά οὗ ἴῃ6 

ἀεβοοπάδηϊβ οὗ [65., (ῃ6 οοπίοπιρογαγν οἱ Ζεογ., δπὰ {μδὶ 186 115ῖ, (μεσο- 
ἴοτε, δείοῃξβ ἴο ἃ τυυς ἰδΐεγ ρετοὰ ἔπη μαὶ οἵ Ογ. οσ Ῥδσ. (ΟΝ. 
1805ς,..);}; δυῖΐ Μεγ. ᾳυεδβείοηβ, 1 (δἰπκ ττοησῖν, 6 οοποϊυπίοη δηὰ 
τὰς ἰἀεπεϊβοδίίου (Ε»4.19). 

“εδΔαΐα!] τοσουγβ ἱπ [μ6 ΟἴΒοΓ [1518 οὗ ργθβίβ, δηά αἷβο ἰη τσ (Ἐ. 
ο' 241; ἰῃ ἴδε ἰαϑὲ ραββᾶζε ἃ ρτίεδὲ οἵ {88 βοοοῃά οἶαβϑβ. ὦ 
ΒΟΥ ἃ στεαΐ νατίεῖν οἵ [οστηβ, θαΐ (86 Ηεῦτεν ροϊπεηρ 5 οοτ- 
τοςῖ.--ΟΥ̓ ἐμε πομδ οἵ «65 μα] τλθδῃβ [μὲ {πε ἔδμλν οὗ Το ἀδἴδἢ 
15 Δ ΘΔ ΡῈ ἴο δὴ δαυ] εν 7εβῃυλ.---37. 7ΡΗΉ67] τεοὺγβ ἴῃ [86 1518 
Δηά ἴῃ σ (Ἐ. οἱ; 247. ὙΠΕγε τγᾶ5 ἃ ὑγίοϑδὶ οἵ [Πΐ58. ἤδτὴς ἴῃ 7εγο- 
ταὐδ ῃ5 {πὲ (76. 20). ὙΤῆδ πᾶπὶαὲ μὰ5 δοοίἀθηΐα!ν ἀτορρεοά 
ἔτοπι ὧδ ἴῃ Να. γ5.---88. Ρατελμτ) ἰ5 ἴῃ παᾶπιδ οὗ ἴῃ ῥγίεβι τ ῆὸ 
ψ͵ἃ8 ἴῃς 50ὴ οὗ [πηλοῦ δηᾶὰ ΨῈηΟ ρυΐϊ [εγεπιίδἢ ἰη ἰῃς βἴοςκβ (76. 
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20).--39. Παγῖ»:}] ντὰβ Τουπα ἀπιοὴρ [Ἐς ἰαἰΐν, ν. 52; 8ἃ5 ἴΠ6 πᾶπὶα 

τηθδῃ5 “ φοηϑεογαίοα,᾽" ἴξ 15 ρθου αγῖν ἀρρτγορτίδϊα ἔοσ ἃ ῥτἝαϑί. 
Μεγ. βιργρεβίβ [παι {μετὰ πιρῃϊ Ὀὲ ἰδὰν εἰθπιθηῖβ ἰῃ ἃ ὈΓΘΒΕΥ 
εἶδῃ (Ερμ2.110)., Βαϊ τὰ πιυϑὲ ποῖ τἤδα ἴοο τχυοἢ ουΐ οὗ ἃ ΠᾶΠΊ6. 

86. Εϑὰ." θείη “(ες 530η5 οὗ ρτ.,᾽ Βυξ (15 15 δὴ: εττοσ. 8. ςοῃίδίῃ 
8 διά ϊείομαὶ ἤδπηα, δηὰ ἃ 53:1 μ]ν αἰ εγεας οοηβίγυςιίοη: ἐλέ σοης οἵ 
“«δάοη οἵ (δε τον οὔ 6πες, [07 ἐδ 5οης οἵ δαπαδείς, 872 (Α Απαδϑεῖρ, Όγ 
τηείδι με515). ΤῊ]5 ἀο68 ποῖ αβογὰ ταυο Βεὶρ. [1 18. θάγεὶν ροββίδὶε ἐμὲ 
Ἐβα.᾿8 παυης '5 ϑδη. δπὰ (ἢῃε ογηἰβϑίοη ἔγοτῃ (᾿ς [1518 ψουἹὰ θὲ ἀτε ἴο 
μαϊτεὰ οὐ Νεδ. 5 Ὀί[[6Γ ορροπεηὶ. Φ Ξυσρεβῖβ δῃοῖπεσ ἤδγηα: ᾿ϊεουδάϑ, 
᾿Ιεδδούαλ!-, ἐ. ε., ᾽αὐάμα (Νε. 12". 5), τῆο νγᾶ58 Βἰρἢ ῥχσ. ἴῃ δε {ἴτας 
οἱ Αἰοχαηάες (με ατεδὶ (υ. Μεγ.:9). Βυὶ ]Δἀάυα ἀπά [6 αίδῃ ἃγὰ 
ποῖ πεοεβϑασῖὶΥ (Π6 58π|6, ἴογ (Ὁ τηακοβ 538 μαᾶνος οἵ Ηρ. παῖηεβ. ΤῈ 

αυσβίίοη ἃτίϑεβ ὙΒθί μοῦ [19 [68. 15 ἰῃς σῇ ρζ. δπὰ ἴῃς ςοπιρδηίοῃ οἵ 
Ζειτ. 150, 6.5 ςοπίεπίίϊοη ἰ8 οογτοςῖ, {πὶ τὸ ἃγὰὸ Βεγε ἴδ σειηονοὰ 
ἔτοπι ἐδε {ἰπὶῈ ἰῃ ΜΕΙΓἢ 65. ᾿ἰνεὰ (ᾳυοϊεὰ Βγ Μεγ. ορ. οἴ). Βυῖ Μεγ. 
8585 ὑπαὶ ἰπδὶ ἰἀεηιἰβοδιίοπ 8 ΌῪ ὯῸ πιεϑῃ8 οεγίδίῃ, βίηςε ἔβογε νγὰ8 

αἶϑο ἃ [εν εἰςα! ἔδυ ν δηθὰ [ε5. νε. 15 ρτοῦδῦὶν τρις ἐπουρῃ, ἴοσ 
1δετε πουϊὰ θὲ Ὡοὸ γϑάϑοη ἴοσ δά ἀΐῃρ [65.᾽8 παπὶθ 1688 ἰἃ γαγα ΜῈ] 

Κηονσι. ἴὲ ἰβ ποῖ ὑ!!κοὶν (μαὶ νγὰ βου! οοτγγεοὶ 1}6 ἰοχὶ πογε ου 186 

δαϑ5ἷ5 οἵ Εζτ. το" "5. Απιοηξς ἴμοβε ἀϊνοτγοοὰ ψεσε ἔουγ ργίεβε!ν ἔδι 1165, 
18 830ῃ5 οὗ 65. οὗ Ιπιπιεσ, οὗ Ηδγίτη, δπὰ οἱ Ῥαββῆυγ; (ῃς θεϑὶ γεβυϊὲ 

σπουϊά θς οδιαίποα ὈῪ τεχαγάΐηρς Γ"2Ὁ ΠΡ 85 δὴ ἐχρίδηδίογυ δἷ. 

(2) Τῆς Ζαυΐες, ν. 9 Νε.. Ἐϑ3α.",.-- το ἰδοῖὶβ εῆραρε οὖσ διϊεηϊίοη 
ἴῃ οοπηδοϊίοη (ἢ (ἢἷ8 115ῖ, [16 5Ππ|8}} πυσῦροσ οὗ {πε 1δν. δπὰ {μεῖς 

βερδγδίίοῃ ἱπίο ἃ ἀϊβεϊηςϊ ο͵888 ἔγοπι (Βε ργσ. ὍΒὲ ρδυοϊτν οἱ (8 ο1838 
ἰῃ {Πε τεβίοσγαίίοῃ 18 ἀβυδιν ἐχρ δἰηθὰ ου ἔμε στουπά οὗ (με ὑπν]ἴησ- 
Πε58 οἱ δε ἀεσταάεα κεν. ἴο δοοερῖ ἴμ6 μυπιθίεγ ἀκ εΐε5 ἴο ψ ΐῖο ἢ {μεν 
ΨΜΕΓα σοηβίρσηοα ἴῃ {ΠῈ ροβίεχ. ρεγσίοά. Βιυῖ ἔδεσε 18 ποὶ ἃ εϊπὲ οἱ 115 
[οεἰηρς ἵπ οὖς βϑουζοεβ. ἸΒεη ΕΖγβϑ᾽ 5 σοσυρϑην 855επι Θά αἱ πε σῖνεσ 
Αδμανὰ δηά ἃ τιαιβίοσ νγὰβ8 ἴδε, ἰξ ψγα8 ἰθασῃθὰ ἐμαὲ ἱμεσα 85 ποῖ ἃ 

Ικν. ἴῃ [86 τμοΐῈ δβϑϑοαθὶγ. ΒῪ 4 αἰἸϊσεηΐ βοάγοι ᾿Ὠγουρῃ (μ6 οουῃ- 
ἴγν Εζγα βϑεουγοὰ 38 [,ν. (8:..).,. ΤῈ ἀρρϑᾶγβ {μὲ δε ἴσουδ]ε νγὰβ8 ἀυε 
ἴο ἴδε ἴαςοϊ {μδὲ ἴῃ 185 ρετίοά ἔμογα σσετὸ ποῖ σάϑην ἴεν. ἀρασγί ἔτοτι ἴμ6 
ῬΓΘΒΕΥ ογάεσ. [ἰ βθεπ8 οἶδασ (ῃδὲ ἔγοπι [Πε 5π14}} Ὠυτηθεγβ δηὰ ἴγοπι 
τδε «δαγαςῖοσ οὗ ἰδ ν., ψ Βοἢ 18. νεγυ Ὀτόκοη, ἐμὲ τὰ ἢανς Βοτὲ θυ ἃ 
{ταστηεηϊ οὗ ἴδε οτγί ζίπαὶ 113ὲ οἵ ἴεν. 

ΤῊΪβ ἰ5 [πε δγβί ἱπβίδποθ ἴῃ οὐγ θοΟΚ8 ψβεγε ὑγ. δηὰ ἴ[κὲν. γε γεοῖς- 
οπαὰ 48 αἰβιίηςϊ οἾ485865. [ἰ ἰ5 ποὶ αἰῆςυϊ:, Βονγανογ, τ ἢ 186 ταδίογί αὶ 

δὲ Βαπά ἴο ἴγδοε ἴπε οουγβε οὗ Ἄνεπίβ8 ψῃίςἢ ἰθὰ ἰο ἐῖ8 ἀἰβιἰηςτοη. [πὶ 

ἴδε εαυὶν ἀδγϑ ἴχεν. {πὸ ρσ. ἀπὰ ργορβεὶ ἱπαϊοαϊθὰ δῇ οβῆςε γαίμεγ (δδπ 
ἃ {τπρε. Τδεῖε τεγεὰ ρἰεπὶν οἵ ρσ. σγῆο σψεγὸ ποῖ ἴκεσν., θυ ποτε τες 
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ΡΙῸΡ. πο ἴεν. γῆο ψεσγε ποῖ ρσ. ΒΥυ ἰδὲ βενθῆίῃ οεμίυΓΥ, 88 ἴῃς Ὀοοῖς 
οἵ Ὁὲ. 5δονβ, [ες ποῃ-1ενἰεοδὶ ργ. μαὰ ἀϊβαρροαγεὰ οὐ δὰ Ὀδεῃ τὸ- 
οεἰνοα ἱπίο (Βα ογάεσ, ίοσ ργσ. ἀπά ἴμεν. ἃσὲ 5σγῃ. ἸΏ δ 7οϑβίδῃ ςεπίσα! - 
ἰϑοὰ (ῃς ουἱὶ δἱ 1εγυ8. 186 ὑγ. οὗ με ἰοοδὶ βῃιγίπεβ εἰἴ μεσ ᾶσηβ ἴο {εσυ8. 
διὰ δοϊοὰ ἴῃ ἃ βυδοσγάϊηδίες Ἴδρβϑοῖν οὐ εγὰ [εἰς πἰϊπουξ οςσυρδιίοῃ 
διά βυρροσί. ἘΖ. Κπονβ ἴῃς ἰἀεπεϊβοδίίοη, θυΐ με ἀδοίαγεβ ἰμδὲ οὐἱν 
18 8οῃ8 οἱ Ζαίοκ, σῆο δζὲ πενεσίμοῖεββ [εν., 5841} βεγσνε ἴπ ἴῃς ῥχεβὲ- 
ποοὰ (405 44:8); 411} οἰβοῦ [,μὲν. ἃσὸ ἰο ἀο {ες Βυπιῦ]ε οἰς68 δὲ (86 

βδησίυδγνυ, ἰοπάΐϊηρς (με ἀοοτῖβ, δυςομεγίηρ [Πς βδοτβοεβ, ἀπὰ ἀοίΐηῃρ 5. ἢ 
οἴδοῦ πιεηΐαὶ βεσνίςεβ 85 δγὸ τεαυϊγεὰ, Αἱ [δε επὰ ἴδε ἴχεν. ἃσγε βϑρόκεη 
οἵ 85 ἃ βϑεραζαῖς οἶδβ8 (48:3 ..). 

1 ἰδ δρραζεηΐϊ ἰμδὲ πον ἰὰς [μἐν. 18. πὸ ἰοῆδοσ ἃ ὑσ. ἴῃ ᾿ἷβ οσῃ γἰρδέ. 
ΤὨδ ῥγίεβιῃοοά μὰ οὔςε ἐπιρσδοθᾶ δὴν Μη0 Μεσα ποῖ ἴμεν., ΠΟ ἴῃς 
κεν. οἴλθγαος ΔΩ Το 816 ποῖ ρύ. [ξ πουἹὰ βυγεῖν Βαρρεῃ ἀυτπς 
τὰς εχΐϊς τμδὶ (μ696 ἀεροβοά [,εν. πουϊά επῖεγ (με βεουϊαγ [πε (ς. Νε. 
13"), ψὶ τ 1ῃ6 τεϑυϊὶ {μαὲ τβοη ἴῃς ΕΧΠ]ς τγὰ8 ονεγ θυΐ ἔενν οἵ (818 ογάεσ 

βυγνίνοά. Ιη Ῥ 185 ἀἰκιἱποϊίου 5 ἐγεδίθα 458 1ξ 1ἴὲ δβαά αἰνσανϑ εχίβιοά, 
τ θείῃ 5:4 τὶ Μοβεβ ξανε (Ὡς ἰγῖίρε οἵ 1κενΐ υπίο Αδγοη ἐμαὶ {δεν 
ταϊξμς ταϊηϊβίοσ ἰο ἴῃς ργεβιμβοοὰ (Νὰ. 3"). Ὑμεῖς ἀμεῖε8 ἴῃ ἴδε ἰδίος 
ἀδγβ ΨΕγῈ τηδη] 014 δηα νατίουβ; {πεν ΚΙ]οἀ (ῃς βδογίβοϊαὶ δηΐπιαὶβ; 
[δεν βεγνοὰ 88 ἀοογκεορεῖβ δηά βἰημεῖβ; ἴδμεν αἷά ἀυν 858 β8ογῖθεβ (2 
ΓΒ. 34:2) δηὰ 85 ἰδδομεῖβ (Ὁ. 3: Ν-ε. 8. »); θεν πεηϊ δρουΐ θεχρίης 
ΤΔΟΏΘΥ ἔογ ἴδε τεπλρὶε (2 ΓΒ. 245 5.). 

40. ΜΤ. τυη5: ἐΐε σορς οἵ 165. απὰ Καάηιἶεϊ: οὗ ἐπε Ξοης οΓ Ποαυὶαλ]. 
1ι νου ὰ ἀρρβϑᾶσ ἴσοπι (58 μὲ ἰμεγὲ νγὰβϑ δυῖ ομς ον εἰςαὶ συ], τ μοϑα 
ἔπο Ὀγϑῆςθοβ, [65. δὰ Καδάπρεῖ, ἀγὰ τεργεβϑοηϊοα ἴπ ἴῃς τεΐυσῃ. Βυΐ 
ἴῃ 3 (Βεζα ἃΐεὲ δρραγεηΐν ἴἄγες ἱπάερεπάεης κυ ά5, [ε5. Καάπιεϊ, 
7υάδῃ (- Ἡοάανία 8). Ατηοὴς ἴδε [μεν. βεδοὰ τὸ πὰ 1ε8. Κααῃϊεὶ, 
διὰ Ἠοάΐδῃ (Ηοάανία 8); ἰῃ Να. ο', δποΐίδεσς [13Ξὲ οἱ εἶσθς [,εν. “νῆο 
περῖ ὑρ 1} Ζες.," νε πὰ 7ε8. Καάμηϊεὶ, διὰ Τυάδῃ; σ}1]6 ἴῃ Νε. 
125 768. 15 φίνεη 88 (86 βοὴ οἱ Καάγηϊεὶ. (Ὁ ε πᾶνε α͵ϑο [68. ἴῃς βοὴ οἵ 
᾿Αζαηΐϊδῃ, Νὰ. 1:οϑ). [ἢ οἵδε 1158 νὰ δπὰ οἱ ἔμεϑεὲ ἴδγθε οὐἱγ [68. δῃὰ 
Καάγιϊεὶ (Ν6. 9“- 5) οὐ [ε5. διά Ηοάϊδῃ (Νε. 8). Ιἰ ἰ5 ενίάεμε ἐμαὶ 
ἴβεγε ἰβ πυς ἢ οοηέιβίοη ἱπ ἴῃς [1818 οἱ [κεν., θυ ἰξ 8 ὑσοῦ. ἰμδὲ οὖς 
ἰεχὶ 8Βουϊά τεδὰ: ἐΐε 5ομϑ οἵ .1ε5. Καάηιἶεῖ, Βαπὲ, απὰ Ἡοάανυίαΐ, 50 τμαῖ 
τι 15 τεοοσὰ παηγδβ ἔουισ 531π14}} [ον εἰοϑὶ συ 5. 3 Ἐβὰ. ἢδ5 δὴ ἐχίσδογ- 
αἴπαγν ἰεχὶ : εν Μ᾽ τὲ 76 ἐπ (αάμκοῖ εἰ Βαπεὶς, εἰ δεγεδίας εἰ Ἑδίας 
δεριμσείνα φμαΐμον; οηεῖς ντερμόγες α ἀμοδεοίηιο σηπο: ἰγέρίμία ηελα 
ᾳμναάτγί εμἰ ξεχαγίμία ὦμο, Ν᾽ τὲ εἰ δὲς εἰ μχογες: ομιπὶς σογεριμαί5: φμαά- 
γαξίνία πα ἀμοομὲ σμσάγαρίπία ὦμο. Νο ἰαοκ οἵ [κεν. δος. ἴο 188 
Βοῦγοο. 

(3) Τὰε εοἴπεενς, ν. ἃ ΝΕ. γ5 Ἐβά, ς3),- -Ἴ 686 ἀγὸ ἰσεδίθα 85 
8 αἰβεϊηος ο1455 1 [π6 1[μονϊϊε8. ὙΒΕΓΕ τὺ πᾶνε Ὀδεη βϑ00ἢ 
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8 Ὀοάν ἴῃ 86 ῥγε-οχ!]ἶς ἀρε (ΟΤυ 0.35). ὙΒεῖγ οβῖος σουἹὰ 
πδίυγα!ν μὲ ἰμδὶ οἵ Ἄ“μβογίβίεγβ 'ἰπ {Π6 ἴθ ρ]Ὲ βεγνίςε, δπὰ {ΠῈῪ 
Ρἰαγεὰ 1μεὶγ οὐσῃ δοοοπιρδηϊπιοηΐ (: ΓΒ. 15.8);; {μεν Μέγα ἂρ- 
Ροϊηϊοα ὈΥ {δε Κίηρ ἴοσγ βεγνίςε 'π {86 [ει ρὶ 6 δηά τεςεϊνεα τερ- 
τἷὰγ ραν (Να. 1σδϑ “); {δεὶγ ἀπε! ηρσβ εγα ἴῃ 186 δηνίσοηβ οὗ 
7ετυβαίθαι (ἐδ. 1.232; Νεβοπλδῃ ἔουπά {86πὶ βοδίϊεγεα ἱπ ἴδ 
βε]45 ου δοοουπῖ οἵ ποῃ-ϑυρροτί (ἐδ. 13}9).---Ἡ͵Ι λε σοης οὔ 44.5.}}] 
18ε ΟἿΪῪ πᾶπι6, ἰηαἰοαϊίηρ Ὀυϊ ἃ 5ἰηρὶε συ]. Τὸ Αβδρῇ ἃγε 
Δϑουῖθεα ἃ στοὺρ οἵ ῥϑβδίσηβ, ζο, 773-33, δηἃ δε πιδὺ πᾶνε Ὀδεῃ 
τς Βοδά οἵ ἃ «Ἑδοὶγ ἴῃ με Ῥεγβίδη ρεογοα (οἵ. Βγ.Ἐ» ἰχν! 

(4) Τὰε ῥογίεγς, ν. 5. Νε. γ45 Ἐβά. ς35,---δοης οἤῇ. πίῃς ἰῃ 
Νε. δῃηὰ ὑππηϑοθββασυ. ΤῈ ρογίεγβθ οὔ ἀοουκθαρεῖβ γα υ508}ν 
ΤΑΘΠ ΠοΠοα τ [86 βἴηρογβ, ἰβουσῃ {μεὶγ ἔπποίίομβ ψεγὰ αἰΐ- 
ἔεγοηῖ. ὙΒΟΥῪ ταυβὶ Βανα θη ἔουπά ὙΒΕΓΕΝΕΓ ἴΠῈγα 88 ἃ 
βδηοίυδτΥ; ϑϑπλιοὶ τγἃ8 νἱγίυδ!ν [μὲ ροσίεσ οὗ 86 ἴερὶς δὲ 
ΘΒ10Β (1 8. 315). Αςροοτγάϊηρ ἰο Νε. 1235 [μεν ψεγα {Π6 ρυδταΐδη5 
οὗ [δε 5ἴογσεβουβεβ οἵ {με ραΐθϑ, Ὀυΐϊ {18 τωυβί αν Ὀδθῆ ἃ 

βρεοΐδὶ ἑυποϊίοη. 

ὙΒΕΓΟ ἅγὲ βἰχ πᾶπηθ8 88 μοδάβ οἵ (δε συ 8 οἵ ροσγίεγβ.-- 
λαϊμνη ἰβ ἃ παθ ρψίνοῃ ἴο πδὴν Ηδῦτενβ. [{ 18 ἰηςογεϑιίην 
ἴο ποῖΐς ἐμαὶ Μαδϑείδῃ 86 ϑοὴ οἵ 584110πῚ τχὰ8 ἃ Κϑερεσζ οἵ [86 
ἘΒγοβΒοὶὰ ἰπ 7ογε δ 5 τἶτας (76. 35. ὙΒεγε ψεσγε [Ὦγθα βυο ἢ 
ΟΒβΊςοΓβ, δηὰ 411} στεγε ρὰΐ ἴο ἀθδί δἱ {86 [41] οὗ 7εγυβαίθπι (ἰδ. 
523 8.) .-- Αἰ ο7] ὀσσυ5 4130 88 (μ8 μεδά οἵ ἃ ἰδὺ εοἰδῃ, ν. 15. 68 
Κπον ποιμίηρ ζυσί μεσ δρουΐ Βἰπλ.---Α ξξωδ] 18 παπηθὰ διποης ἴμ6 
1νϊϊε5 τμο ἱπίογρσγεϊθα {μὲ ἰὰν (Να. 87).--αίδα ἀπὰ «5λοδαῖ] 
816 ῃοΐῖ τησηίοηρα εοἰβονῃογο.---Τς τυκοϊε] ἱ. ὁ., [06 βυπὶ οἱ 81] 

ἴδε συλ 5 οὗ ρογίετβ 5 :30 (Νε. 138). Ετομῃ [6 πνογάβ ἴῃ 8. 
8411, “1 μὰ ταῖμεγ Ὀὲ ἃ ἀοογκθερογ ἰῃ 1μῈ Βουβε οἵ τῃῦν Οοά 
ἴδῃ ἴο ἀνα ῖ! ἰῃ (δ ἰφη(8 οὗ τίοκοάῃο58,᾽᾽ (86 οβῇςς πυβὶ ανα 

Ὀδδῃ σϑῖμοῦ ἃ Βυτηῦ]ε ομθ. Β1. χίνεβϑ αυἱΐς ἃ ἀἰβεγεπὶ τοηάετ- 
ἱῃν (5. ἐπ ἴσο). 

ΘΙΏΖΕΙΒ δηὰ ρογίεσβ δὲ τη δητοηδὰ ΤΔΩΥ {ἰτηε5 ἰῃ ἘΖι.-Ν . διὰ ἴῃ 
ΓᾺ., θυὶ ταγεὶν εἰϑνν. (ϑἰῆροτβ ποί δὲ 4]}, δὰ ρογίεσβ ποῖ ἴῃ ἴδε βδεηϑὲ οἱ 
τειηρὶς οδςεγβ). Τῆς δἰϊεπιρί μα58 Ὀδδη τηδάς ἴο 9880 ἐμαὶ ἰῃ ΕΖτ.-Νά. 
ἴδεν δὲ ββιδγρὶν ἀϊδεγεπείδιοα ἔγοπι ἐπε [μον., τ 1]6 ἰὰ ΟΒ. ἐμὸν Βεϊοης 
ἴο (διαὶ οἶ488 (νυ. Βαυάϊείη, 2.8, ἱν,""). ὙΤόοττεν, οὐ ἴδε οἵδεῖ Ββαηά, 
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δος {μδὲ (Βογα 15 ἢο βίο ἀϊπιϊπςξίοη ((ον»:}.3 1}. [Ιῃ πηοβὲ οἵ (ῃς «8565 
ΜΏοτα ΠΟΥ ἅτε πατηθα ἴῃ ΕΖγ.-Να. [86 . ἃγε ἀϊβείησυϊϑηοα ἔτοπι ἰῃς [κὲν. 
88 ἃ οἶα85 (ΕΖι. 2 77 Νᾳ. 1039. 42.1.35, 6 ρογίεσβ υϑιιδ!ν πδπιθα Βγβὶ). 
Βυϊ ἰῃ Να. 1257 (Ὡς [κὲν. ψεγε Ὀγουφῆϊ ἴο [Ἔγιι5. ἴο βίην δἱ (ῃς ἀεαϊςδιίου. 

οἵ {πε ν411, ἐπου σῇ ἴὲ 18 ἀρρδαγεπὶν 8414 ἴῃ 1.245 ἐμαὶ {πε βἴησειβ ρεῖ- 
ἰοστηθὰ (Ηἷ8 οῇῖςε. [ἢ 1.3.9 ἴῃς βίηροτιβ δπὰ ἴδον. ἀγὰ οἰδββεά ἰοζεῖβεσ 85 

ἀοίης τς β8ᾶπης πογὶς δῃηὰ ββαγίηρ (με βαπιθ δαγὰ δίβ. [π1 (Ἐ. 9" 
Τεγίαϊῃ βίῃϑεγβ ἅγὲ Ἵδι θὰ μεδάϑβ οἵ [χεν. οἴδηβ, δῃὰ {ΠῸν ἃγὲ ςδ δὰ {πε 
Ὀτγείβγεη οἵ (᾿ς [κεν. ἐδ. 155, Οπ [πε οἴμες Ββαηά, ἰΒς βίηρογβ δπὰ ρογίετβ 
ἅτε αἰδεϊηριϑῃοα ἔγοπι (Β6 ἴχεν. ἴπ 2 (. 35}5 85 ΒΠΔΓΡΟΙΥ 88 ἴῃ ΔΩ͂ 
Ῥίδες ἱῃ Εζσ.-Νε. Τδὲε τηθητίοη οἵ ἰμεϑα οἶδββοβ ἰῃ οὐγ ὈοΟΚ5 18 ἀυς 

«μεν ἰο (δε (ἢγ., δηὰ ες Κπονϑβ ποϊδίηρ οἵ ἃ ἀενεϊορπηηεηξ ἴῃ γε σίοη. 

Ιῃ (δὲ ργε-Ἔχ. ἰερὶς, ΠΠ{1|6 8ἃ5 ψὰ πον δϑουῖ 115 γίϊεβ, γα τθδὺ Ὀδ 

Βυγε ἴδεγε ψεγα ρογίοιβ δπα ργοῦ. 5ἰηρετβ. Βυΐ σι ϊ])άς ΠΠ͵ὸ (Πε86 σουἹὰ 

ποῖ θὲ ῥγεβεγνεὰ ἱηίδοϊ ἀυγίηρ ἴῃς εχῖϊε. ΤῊς οτγίχίῃ οἵ {πεϑε οἶδϑϑεβ 

τηυβϑὲ ἀδἰς ἔγοπι [με βεοοῃμά ἰεγαρίε, πὰ βυςἢ ἔμηςιϊοηβ 88 {ΠῈῪ Ρεγ- 
ἰογηιεά ψου]ά πδΐυγαι!ν [4}} ἰο με [δν. Τῆς (ἢ γ. κπονβ ςεγίδίῃ ἰαπιοι5 
ὩΆΓΩ65 Ὀεϊοηρίης ἰο {μεβε συ 5, δηὰ με υβ8ε8 ἔμεῖὰ Βεγενεσ (με οο- 
οδβίοῃ ἀδπιδηάβ. [Ι͂ἢ ΕΖγ. 3)" Να. 118 (Ὡς [κεν. ᾶγὲ ἰάἀθπιβοὰ πε (Β6 
8008 οὗ Αβϑᾶρῇ. δίηρίηρς δηὰ ρἱαγίηρ ψεγε σεγίδί εἰν ἐμποιίουβ οἵ (δε 
1εν. Τὶβ |ἰϑὶ ἀοεβ ποὶ ργεϊεπά ἴο φῖνε (με παπιε οἵ ἃ βἴηρογ οἵ 118 

Ῥεγοὰ ποσ ἄο νὰ Βηἀ βυςἢ ἃ Ἰ15ὲ ἰπ ουγ ϑουγοθεβ. Τῆς ἴεν. ᾶγὲ ἔγθαυθηῖν 
πδιηδα αἶβοὸ ἃ5 ἀοογσκεδερεῖβ (Να. 1235 121 (ἢ, 9" 2 (ἩἘ. 8:4234 34. ). 

41. ὈὐὙΡῸΠ] Ἐπα."- υἱοὶ Ασαφ οἱ ᾧδοί. 43 ἘΞά. ΝΠ 1ὶ ξαογεάοίμη φμὶ ῥ5α]- 
ἰεδαπέ ἐπ ἐορεῥίο, τὶ ἐχρἰδπδίογυ κὶ.--- 42. .)2] ἀεὶ. 88 Νε., (δβουρὴ δ" ἴῃ 
Νε. βυρροτίβ ἱεχὶ οἵ Εζγ. (ΚΒ [5 ςοσγεςΐ δῃου φῆ, υἱοὶ τῶν πυλῶν, τεδαΐῃσ 
Ὀ»φ", γαίες, ἰηϑιοδά οἵ χαίεκεεροτβ; (15 πηδᾶν θὲ (Βς οτίηδὶ ΕΖγ. ἱεχί. 
Ἐϑὰ.5Ὰ γεδὰβ αἰ εσεην ἔτοτα ΜΤ'., νὶΖ., ἐδ ῥογίεγς, 4οο; ἐἦοϑε οἵ 1σδηιαεῖ, 
ἐπε δοηις οὗ Γαξομδαίος, τιοοο; ἐπε σοης οἵ Τοδεῖς, αἰ τ39ς. ΤΏε ἰοἰαὶ Βα 5 
Βεδδθη τηδάς ἰο ἀστοὶ ψ ἢ ΗΘΡ. πίὶιβουξ γεΐεσεπος ἴο ἴῃς οἴ βοῦ ἄζυτγεϑβ. 

Ιη οἵδε [ἰϑἰ8 οἵ ρογίεγβ, Νὰ. 11» 85 Ακκυῦ δπὰ Ταϊπηοη; Νὲε. 123 

Μεβδυ πὶ (Ξ- 584110πι), Ταϊπηοη, ἂπὰ Ακκυῦ; τ (ἢ. 91" 586] πὶ, 
ΑΚΚυΡ, Ταϊπηοη, δὰ Αβίπηδη, 586} Πυπὶ θείης ἀεβισπαιοαὰ 85 ἴδε οἰΐεῖ. 
ΑΒ πιδπ 8 ΔρΡΡΑγθμ ΕἾ ἃ τι βγοδαϊης οὐ Ὀπλπν, ἐλεὶνγ ὁγοίλεγς, 50 ἴμδὲ σε 
Βαανα δυῖ ἴῃγος οοηβίδηϊ πδηηθβ, ϑ8δί μι, Ταἰπιοη, θὰ ΑΚκυρ. ὙΒογο- 

ἴοτε Αἴεσ, Ηδιίϊδ, δῃὰ ϑμοβαὶ ἄγε ργοῦ. ἰαΐεγ ἴδῃ ἰῃς (Βγ.---ῦ25] πδοῖ- 
ἴῃς ἰῃ Νε., θαξ ξυρροτγίοα ὃν Οἰ.. ἰεχίβ οἱ ΕΖ. 

(5) Τε Νειϊήνίρι, νν. 5: ΝΕ. γ45-6 ἘΞα. 529-22 -ΝΟΙΟΜΟΓΙΕΥ 
8 [Π6 ὑπυϑυδ!}ν ἰοηρς ἰἰΞῖ οὗ (Πΐβ οἰαβ8β. ὙΒΘΓΕ ἃγὰ 35 Πᾶσηεβ ἴῃ 
Εζτ., Να. μβανίηρ 3 ἰε585β. Βυΐ Ἐβά. μᾶ5 ἃ Ἰἰοῃηρεγ Ἰἴδβῖ, 38 παπγ65 

ἴῃ ἢ, 39 ἰῃ δ; Τ ἀρτοαβ ἢ ΜΎ. Οπ τηῖβ στουπά Οὐἴμο δά άς 
5. ὩΔΙΊ65 ἴο ἴδε [|ἰ5ῖ, πηακίηρ 40 ἰῃ «1, ὙΠΟΥῪ δῖα 8] ρίνθη 85 
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Βεδάξ οἱ οἰδηβ, ἀπά νὰ ββου!ἃ Ἔχρεοΐ ἃ ἰαῦρε πυμπροῦ οἱ ἱπαϊ- 
νἄυα!|5. ὙΒεΓῈ σετε, πόνενεσγ, δυϊ 302 οὗ (μῃ6 Νειμϊηΐηι δηὰ 

505 Οὗ ΘΟΪΟΙΠΟἢ 5 βεγνδηΐβ ςοπῃἰποα, βοραγαΐα πυμθοῖβ ποῖ Ὀ6- 

ἱῃρ ψίνεη. 1ἰ ἰ5 ενϊἀδηΐ ἰμαὶ {8686 οἰδπβ οὔ συ} 48 ΤΟγῈ ΝΟΓῪ 
5141], ἀνεγασίηρ δροιΐ πἰηθ ρείβοῃβ βδοῃ. Τὸ Νοιβἰηΐπι γογα 
ΒΌοτγάϊηαϊα ἰειηρ]6 οἴ εΓ5, ρευογμηρς {με μυ ]εβδὲ ἐπηοξοη5 
δὶ [δε βαποίυδυ. 

ΤΒε πᾶπια Ναί. οσουγβ δυῖ οὔςε εἶδν. ἔπη ΕΖι.- Νὰ. (σ (Ἐ. ο᾽), 
δΒυὶ ΤΩΑΔΩΥ͂ «ἶπλθα ἢ ΟΣ Ῥοοῖκβ, ΕΖι. 22. 68. τὸ 71. Ἡ 811. Ὁ (δὲ) 6, 35... 

η46. Φ. Ὑ 1039 χ18. 3: (1) ΤΌΓΓΟΥ ΠΟΙ 45 {πδΐ 411 {π65ὲ ραββαζεβ ἃσγε ἴγσοῦι 
ἴδε Ομ. ΟἱἨ πιοϑί οἵ ἔμεπὶ ἐμαὶ βίδίεπηεηΐ 15 ἔτθ; Βδη γα δηα δὴ ἰπϑίϊ- 

τυθου ᾿κὸ {818 ἰγασθὰ θδοῖκ ἴο Πανίὰ (Εζγ. 85), ἰξ 15 σοοά ενίάδηςε οὗ 

τδε Βαηά οἵ [δες (ῆσ. Βαΐ {δε τείεγεηςε ἴο με μουβε οἵ ἰῃς Νείἢ. ἴῃ Νε. 
3} 15 εα τεῦ ἔμδη {πε Οἢγ. δπὰ δἰιεβίβ {δε εχἰβίεηςς οἵ 1818 δοὰν Ῥεΐοσε 
8ιῖ5 εἶπιθ. Τῆΐβ Βουβε νὰ58 ρσοῦ. οοσυρίεα ὃν ἰμο86 ΨὩΟ ψεγα οἡ ἀυἷν δ 
δε ἱετιρῖς, [Βα τγεβὲ ᾿ἰνίηρ ἴῃ Ορμοὶ (Να. 355 113}). ὙΠ 5ἰ(ε οἵ δε ἢουβα 
ορροβίίς {6 ψδῖογ ζαίς 885 θθβθῃ βιρροβεὰ ἴο οοῃποςοῖ ἔμεπὶ στὰ (86 
ἄγανετβ οἵ ναῖον (7058. 9") (Άγὶε, 28.), θὰὶ {μαὲ ἰβ ἔδμεϊία!. Αος. ἴο 
Εξι. 85:5 {δεν Μεγ ψίνεη ἴογ (Βς βεγνίοε οἵ ἱῃε ἴξν. ΤΏΕΥ ἅτε ρεπεῖ- 
ΔΙ τεραγαεα 85 ἱεπιρὶς βίανεβ (ϑοβέτγεγ, 7ειυίελ Ῥεορίε, ᾿1,.. τὸ ΒΤ), 

ὙΠΕν ἄγε Ἵδ δὰ ἱερόδουλοι Ὁν 705. (Αμΐᾳ. χί, ς, 1 δὰ Ε54.54), Κας. 
Βοϊἀ5β ἐμαὶ {μεν ψέγε πεσε ἰοσγείρμεγβ με ἃ5 βίανεβ δῃὰ βηάϑ ἃ γείεγ- 
δῆςε ἴο ἰδμεπὶ ἴῃ Ζο. 1451, “δηὰ ἰπ ἐμαὶ ἀδν {Βογα 588}} ἢὩο ποτα ὃ ἃ 
Οβηδδηΐϊίΐε ἱπ {με Βουβε οἵ Ὑδηνεῃ᾽" (Εὐηὶ. 11,..0)., ΜΟΙ] βυρροϑαβ 

Οὐδημδδηϊξα ἴο πιθδῃ “ ἱγαάεγ᾽ (Ζο. ΙΓ (., 50 Μασ. δοάεξαρν.). 

11 15 Βεϊἃ ἐμαὶ {μον ψεγε ἀεβοεπάδηϊβ οἵ ρυβϑομεγβ οἱ 8, 88 ἐδ6 

Οἰδεοηΐεβ τεγε ταδὰς μθγεγβ οἵ τοοά δηᾶ ἄγανεῖβ οἱ ναΐεγ (705. 952), 
πὰ βυρροτὶ ἔογ {ῃ5 οοπιεπέίοη '8 ἰουπά ἰῃ [86 ῥγεβεῆςς οἵ ἰογείζῃ 
πδῆλ68 ἴῃ (86 |ἰ5ὲ (Βεγίῃ. ΟΤ.7Ὲ...»), ὙΤὙδῖβ νίενν ἰ βοδγοεῖὶν ἰθηδθῖο; 
ἴος 15 ἴεσγπι 1 δρρ! ἰοὰ ἰο ἴῃς ἴμεν. ἱπ Ἐϑά. 13, βίηςε ἱερόδουλοι βἰδπάϊησ 
ἴδετε ἴογ (δε ἴεν. 15. ρίνεη ἴο (6 Νείῃ. ἴῃ ς9. 1 Πν σψεγα ἰογείσῃ 
βἰανεβ ττὰ βῃοιυ ά βοδγοοὶν Βανε βίοι ἃ ραϊπβιδκίηρ γεοοσὰ οἵ ἴδ ἤδιι68 
οὗ (δεῖς εἶδηβ. ὙΠῸῪ ἅτε υϑυδ!ν παπιθὰ ἱπ οοπηδοϊΐοη ΜΠ ἐμς ΟἾΒΟΓ 
εἶ458865 οἵ ἰεηρὶε οβῆςεσβ, ρσ. [κεν. βίηρεγβθ, δῃὰ ρογίοσβ; πὶ ὑγ. δπὰ 
κεν. αἴοης ἴῃ σ (ἢ. 9", οὐ στ} ὑγ. [βὲν. δῃηὰ βοῃβ οἱ ϑοϊοπιοῃ᾿β βεγνδηΐβ 
(Νε. τι). Τς Ἰεδάειβ οὗ ἐμἰβ θοὰν ννεσε δ:86 δηὰ Οἰβῆρα (Νε. 11"), 

ββονίης ϑοῖλθ ϑογί οἱ ογβρδηϊβαϊίΐοηῃυ. ὙΤῆς ἰἀεπε βοδίίοη οἱ ἴδε Νείῃ. 
στ (ἢς 1μδν. δ5 ἴῃ Εβά., δίοῃσ σίτὰ ἰΒ6 σομβίδηϊ οοπποοίίοῃ ἀρονα 

ταεπεϊοηθά, πηδῖκο5 ἰξ ΒΙΖΆΪΥ ργοδαδῖς τἴμαὲ {μον γεγο ἃ Ὀγαηοῖ οὗ ἴδς 
Ιενϊτἰςαὶ ον, τίς σταάμδιν αἰβαρρεαγεὰ ἰπ ἐῃς ἰδίεγ ταὶ ίουβ ἀ6- 
νεϊοριπεηῖ. ΤὨΪΐβ νίενν ἰ8 βυρροτίοα Ὀγ Νὰ. 3", ψΒεγα ἰξ ἰ8 βαἰα {μαὶ 
186 [κεν. ψεῦε φίνεη ἴο (δε ρσ. [ἱ ἰβ ρτοῦ. {μι Νὺ. 3" 5 ἴῃς πᾶπὶ8 



88 ἘΖΒΑ-ΝΕΒΕΜΙΑΗ 

οὗ ἴδε Νεῖδ. Τα ἰεχὲ βίαπιβ ποὺ Ὁ πιϑή ὈΝ)1Σ) ὈΣΣΌΣ, τεηδετοά ἰη ΕΥ̓͂. 
“ΒΟΥ ὅγε τ ΒΟ γ ίνεη ἰο Εἷπι᾽" (Αδγοῃ), ἃ τεπά ετίῃς δοοορίοα ὃν σαν 
(Δ κ.). Ὑῆε τερεϊ ἴοι γεσυγβ ἰῃ Νὰ. 8:, Βυΐ τυιϊεΐεη ἀεἰεςενεῖν (05)7)). 
Ἅνε 3δουϊά, ΡεΓδδρβ, τὰ. ὉΝ)Ω) ὈΣΣΣ “85 Νείἢ. ἀγὲ ἴπὸν φίνεη ἴο δῖπ,.᾽ 
Νὰ. 189 5Βου]ά τε δὲ τεπάογοα: “ἴο γοὺ ἔμεν ἅτε ἃ εἰ, Υδαν ἢ 5 
Νεῖ., ἰο ἀο ἴδε νοσῖκ δὲ δε επί οὗ πιοοίίης.᾽ 

ΑἹ οχίσδογαάϊμαγν (πΐπρ δρουΐ {815 113ὲ 15 (Ὡς ἰάγζὲ Ὡυσοθεῦ οἱ πατη65 
ἩΒΊΟΝ ἅγα ποῖ ἰουπά εἶσιν. Οἱ ἰδ 35 ἔδεσε ἃζὸ οὐἱν ο ΒΟ σεσυσ. Οπα 
οἵ 1μεβς, 5:88, τὔδυ ὃς αἰβγεζαγάδα, δ58 115 τερειϊ ἴοη 15 ἱπ ἴῃ 6 βδῖηθ οοῃ- 
πεοϊίίοῃ; ἔνο οἴβεσβ ἃτὰ πδιηςεβ οὗ ἰογείζῃ Κίηρβ, Ἐοζίῃ δηὰ δίβεγα; 8 
ἰουγί 15 οἰ μβεγσῖϑε ἰουπὰ οὐἷν οὗ οὔς οὗ ἴδε β3οη5 οἵ ϑοϊοσιου, Οἰάάεϊ; 

8 86} 18 οοττυρί, Μευπῖπι. Μ τυ τὰ δαᾶνε ἃ ἰοης ἰδὲ οὗ ρεουϊαγ 
ΠΔΙΊ68. [{ 15 ΒΙΚΗΪν ργοΡ. 1μδ δ [151 τγσβ ποῖ τηδάς ὑρ ὃν ἴδε (ἢγ., ἔοσ 
δὲ υϑεὲ8 ἴδε 88π|6 ΠΑ ΠΊΕ5 ΟνῈῦ δ ονεῦ δϑραΐῃ. Αποίμεσ ρεουϊατὶεν οἵ 

ἴδε ἰϑὲ 15 (Π6 οοῃβίἀεγαθὶς πυπῖρες τῖτἢ τμ6 ἐπαΐηρ κ.---, οἵ νεΐς ἴμεσε 
δΙῈ 14 (τεδάϊηρ μΌΝ, ν. "9, δηὰ ἰακίηρ Νε.᾽5 ἔοστηϑὺ. ΤῊΪ8 δρρδγεηῖὶν ἷ5 
ἅἄυς ἴο Ὧπ Αγϑηι. ἰηῆυεηςε. Μάδην οὗ (86 Πδπ)65 δζὲ Ἔχρ Δ} ]6 89 Ηδοῦ., 
Ῥυΐϊ {Ἀε [151 ϑοε 5 ἴο Βανα θθεη τί τἴδη Ὁν οπς τ οθὲ ἑοησυς ͵ὰ8 ΑΓασα. 
ΓΒ. 888 ἃ Ἵδαγδοίεσίβεῖς ἰηϊεγργεϊδίίοη : {κὸ Νδίβαη, Νδιβδῃεὶ, 
Νειμδηΐπι ἰ5 ἃ ἀΐϑριΐθε οἱ ΕἸΠδηὶ. Εἴμδὴ ἔδε ἘΖγδῃϊίε τταβ ἃ [εν ϊϑἢ 
7ετδοβιλθεὶ τς, βίηοε δεης Νεαλοὶ (τ Κ΄. 451 ςι1) πὸ δόρηα Τεγαοίηιεεῖ (4.1. 
:ρου, 3). 5: πλ] τὶν ἣς ΒοΙἀ5 ἐμαὶ ἴογ ἴῃς 8οῃβ οἵ ϑοϊοσημοῃ᾽ 8 βεγναπίβ 
(ν. 5) τὲ βδου]ά τὰ, πρὸ 31}).}3] “τὰς ρεορὶς οἵ ϑαϊπιδδαὴ Ασαθίδ." 

5611 τὰς ἰογεῖψῃ εἰετηοπί ἴῃ 186 ΠΑΤη65 15 ἃ βοσίουβ ἀἰ συγ. Τα ἔδοξ 
ΒΒ τὰ πᾶνὲ νοῦν {{{{|6 ἱπέογτιδιίοι δροιΐξ (ἢ18 ςοἶ485 οὗ οβῆοοτβ. Τῆδ 
ἀεπίχηδίίοη ἰπ 3 Εϑά. ςαζεγάοίες σεγυίομίες ἐπ ἐερερίο που]ὰ ἱπάϊςδίς ἰμδὲ 
τὰς ΝείΒ. τεσ ςοηϑβιἀογοὰ ἃ Ὀσδηςὶ οἵ ἴῃς ὑγ. 

43. 5:}:α] νὰ8 οὔδ οἱ [ἢ ἰοδάδιβ οὗ [86 Νειιηϊηίτα (Ν . 115). 
Τὰ 15 βίησυϊαν [μαι {πε πάγῃς οὗ {με οἴβεγ ἰεδάθσ, Οίβρδῃ, ἰ5 ποῖ 
ἐουῃά ἴῃ (ἢϊ5 115.ἰ.---46. Παπαη] σου ἴῃ σ᾿ (Ὦ. 113 85 ἃ ΨΨΑΓΓΙΟΣ 
οὗ Πανὶ 5 ὕὄπηθ. ὙΠ 8οη5 οἱ Ἠδηῆδη (Βαῦ. Χαμαμᾶ) Βαά ἃ 

οδδταθοσ ἴῃ [86 ἴεΠΊρ]ε 'π 7 γευ Δ} 5 ἀδν (76. 352), ἀπά [Π6Ὺ πιὰ 
Βᾶνα ρεγίογιηθα βἰμυ]γ ἐπ ποίοἢ5 ἴἰο {με ἰδίογ Νειηϊηΐπι. ΤῈΣ 
ὭΒΙΏΘ 5 δἷϑο 1ονϊτίοδὶ (Ν 6. 87 τοῦ! 143).--47. Οἱάάο!] τοουϊβ 85 
οπδ οἵ ἴδε βεγναπίβ οἵ ϑοϊοσμοῃ (ν. 55).--- πσαΐα ἢ] 4130 ἴῃ σ (Ἀ. 
45} (α 7Τυάδῃϊϊο) ς' (α Ἐδυβοηΐ6).---46. Κεξίη] 5 ἑουηῃά εἶ56- 
ψΒΟΓΕ ΟὨΪΥ 85 [86 πᾶτης οὗ [86 κίηρ οὗ Ατᾶπι, ψ8ο ἠοἰποάὰ ῬΈκδΒ 
δϑαϊηβὲ ΑΒΔ2 (13. γ,).---49. ὕὕυ 226) νψὰ58 ἴῃς Ὡδιηδ οὗ [δ τηδῃ 80 
νὰ8 5ἰδίῃ ἴῃ τηονίης {με τὶς (2 85. 65).--- Ραγϑα ἢ] ((ἸΔπι6᾽) ἰ5 
ἰουμπὰ ἴῃ τ (ΓΒ. 413 δῃὰ ἴῃ Νέα. 35 85 [με δίμογ οἵ ]οἰδάα, οὔθ οἵ 
τὰς να}}-υ ]άετ5.---δο. Μ|οιρρεῖρη] 18. ἃ σϑη!ς ποὺ (1 ΓΒ. 45 
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2 ΓΒ. 2οἱ 267), ἃ ρϑορίὶβ ἰῃ Ασαρία (ΒεηζΖ. Οἦν. ΚΑΤ. τὼ 8.) οὗ 

τοῖα ἰΐ ἰβ με ἰμδὲ τμοβῈὲ Νειμίηΐπι ἃτα ἀδβοθπάδηϊβ,; ἔγοτα 

1815 σοποϊυβίοῃ ΤΑΥΪΟΥ ἄγρῦε5 [μαὶ [με Νειίηΐπὶ γεγα ἐογεῖρτι 
βἷανεβ (Ὁ.). Βαϊ 186 πδιῃθϑ ἴῃ [815 [158 ἃσα βϑῖβοῃδὶ, δὰ {μογα 
Ο8} ΒΟΔΓΟΕΙΥ δὲ ἔν ΘΧΟΘΡΈΟΠΒ ἴῃ [ἢ τηϊἀ4]6 οὗ {δε 15σῖ. Ιἰ ἰ5 
Ῥγοόῦδθ]ς 1μαῖ ἃ Ρεβοηδὶ ἤδπῖα 15 ἀἰβρυϊϑεὰ υηάεγ [158 ἔοστω, Ὀὰϊ 

ἐπ 15 ποῖ ροββίθ]ε ἴο [61 τμδὶ ἰξ 18. Ιῃ Ἐβά. νε πὰ Μαμεὶ ἀπά 
Μααρῖ, Ὀὰαϊ 16 ἀερομάδηςε οἂπ Ὀς ραςσδα οἡ 15 ἰεβ λον. 
-Νορλέδίηι] 5 ἱπϊεγργείδα ὉῪ Τανῖοσ (08. 111,.5.94) 45 “σεργο- 
βεηϊδιϊνεβ οὗ [με τὰοβ τῃηδηοηεὰ ἱῃ ΟἿ. 25:6"; ἴῃ (818 ραββᾶσε 
Ναρῤ εὶς (2.2.82) ἰ5 ξἴνεῃ 85 ἃ ἀδοςεπάδπίιὶ οἵ 1ϑῃπιδοὶ (3ο ̓  (Ἐ. 1), 
Βυΐ Δρρδγεηῖν ἃ ἀϊδεγεηῖ ρεορὶε 18 τηεδῃηΐ ἰῃ σ (Ἐ. ς'5, ὙΒΟγα 

5 Π0 Οἴεῦ τηθῃξίοῃ οἵ [818 Ῥεορίε, δῃὰ ἱΐ 15 βοδσοεὶν {πεῖν τμδὶ 
{μεν ἀεβοεπάδηϊβ που]ὰ ἔυγῃ ὑρ ἴῃ ἴδ6 ροβίεσ!!ς ρει οα διηοησ 
8 [εν ς4] ογάεγ. Μογεονεσ, ἃ ρεύβοῃδὶ πδτὴ6 18 γααυϊγοα μογε. 
-δ8. Βαγξο5)] 8 ἀπυβυλν π6}] δἰϊοβίεα ὉῪ ὦ. ὙὙΒοῖε ἰβ ἃ 
Βδρυϊοηΐδη πᾶπὶς ΜὩΪΟΒ οἰοβεῖν οογγεβροπάβ, Βαγσφήσι.--- ϑέδογα] 
4130 με] αἰϊοβέεά ὃν ὦ (ἐπουρ 5 6.5 ἰΐ ἰπ ἘΖγ. ἀπά ἴ' ἱπ Ν6.), 
τῦὰβ ἴῃς Ὡδπ|6 οὗ [με Κίηρ ὙΒοβε ἀεἔεδί 15 οεἰεγαίθα ἱπ {Π6 βοὴ 
οἵ θεῦοσδῃ. Οἡ {πε πᾶσῃηε, 5εὲῈὰ Μοοζε, 9". 43, ἀηὰ ΡΑΟδ. χίχ,ϑ, 
ἽἍοοτε ΒοΙ] 5 {πὶ δίϑεγα νγὰ8 ἃ ΗΙΐα. 

48. ὈΣΓ)Π]. Ἧ᾽ε Βηά (με ποσὰ πίζμουῖϊ ἴδε δγείοϊς (ΕΖγ. 8"), δηὰ ἰῃ 
Νυ. ἱξ ταν ἐσθ ἀδιίοη 'β οοστεςῖ (υ. 5.). [ἢ οἣς ρΪδοα τὲ ἀπά ἰῃς τεσυΐαν 
Ῥαχιοἰρίαϊ ἔογτα 95).0) (Κι. ΕΖει. 8:7), θαξ 186 ἰεχὲ ἰβ οοστυρί; ὦ Ῥεδᾶσβ 
δϑυμάδπι ἰεβεϊπποην ἴο 186 ΗδΌ. ἔογῃι, δηὰ ἴξ 5 ἐβεγείογε ἴο δὲ τεζασγά θὰ 
85 8 Ὡ. ἰοττηδίΐοη ἴσοπι ἴδε σοοῖ 15). Τῆς ἰάεβ οἵ ρίνίῃρ ἃ ρεΐβοῃ ἴο 
ἴδε ἱεταρὶς 5Ξεσγνίοε ἰβ δἱ ἰδδϑί 85 οἱὰ 85 ϑϑπιε]; ἱπ Ηδπηδμ 8 νοῦν 886 

8ΑΥ5: “1 ΜΠ ρίνε δίπι ἴο Ὑδηνεἢ 411} (μῈ ἀαγ8 οἱ 5 116. ϑαπιυεῖ 
τοδν ἱδοτοείοστε 6 τερασάθα 85 οὔς οἵ με Νεῖἢ.---τοΣ] ΝΕ. πὶ θὰϊ 115 

88 ἘΖτ. (ὦ Σουθιαβ, Σουααλ, Σουδδαειϊ; Νε. ΣηαΒΆ, Σουλαιῖ; Εδά. 
Ἡσαυβλ, Σουδαειΐ. ὦ Ξυχρεβὶβ [μδἱ [8 δτβὲ 50]. βου! 6 τς; 1 15 βαγὰ ἴο 
16}} δρουΐ ἴΠ τεϑέ.---πριῷη] Να. κοῦπ ΒΒ ἴῃ Νε. Ασφα, Βυϊ Δίη Νε. διὰ 
Ἐϑά. 845 Ασειφα (κο᾽π), θὰ: ΕΖγ. 8 Ξξυρροτίοὐ ὃν ὦ Ασουφε.---44. 0.0] 
Νε. Ὁ ὦϊ- οἴτανβ Κορες -Ξ τεχζυΐαγ ρίο. Ὁ, Β 8698 Καδης (ΕΖτ.) Κειρα 

(Ν-ε.) Κηρας (Ε54.); Α. Βὲ5 Κηραος (ΕΖτ.).---ἈῦΡὉ] Νε. μρὴῸ ὦν Ιωσιου, 
Ιωσια (Ε54.), Β Σωηλ (ΒΖτ.), Ασουιαβ, Σιαιαλ, Ιασουια (Ν-ε.), Σουα, 
Σουσαλ (Ε534.). Φ εβδετείοτγε εῖναβ {Π{||6 βιρροτῖ ἴο εἰμεν Ηςβ. ἔοστη.-- 
46. -)2}] Νε. 20 Φτ-- Λοβνα. Οἷδεν ΟΚ. ἔοιτηβ διϊεβὲ ΜΥ. Ρτοῦ. 
Νε. ἰ5 τίχδι, τ ῖῖὰ 115 Αγαπχδίϑοά ἐπαΐηρ ---3.Πη] Νὰ. μ22π; ἰδϊξεσ ρσοῦ. 
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τίσ ς.---Ὁ»] ἰδοκίης ἴῃ Νε., δυῖ ουηὰ ἴῃ ΟΚ. εχς. Β δῃὰ Εβά. ΤΈς 
ὭΔΙΏΕ 5 βυβρίοἴουϑ ἴῃ (ἢς [15ῖ, θεοδυδε οἵ [15 γεσύσγεηςε εἶπυ. ((,. ν. “).--- 
46. 325] αἰβο ἰδοκίηρ ἴῃ Νε., (βουρὰ ἰουηὰ ἴῃ ὦ (εχο. 5); ἴξ 5 ρσοῦ. ἃ 
τερεξϊείοη οἵ μ3)π ν. “.-- "0 ] Νε. "οὖν ὧδΒ (Εζι.) Σαμααν; οἰδετνίϑε 
(ὦ Ξυρροτί5Β Νε. Βετίῃ. οἰϊεβ "Ὅς 88 ενίάδηοε οἵ {πε ἰογείξῃι οτίρίῃ 
οἵ {πε Νεῖμ. Ιπ ΝΗ͂ (με πϑῦλβ "ουφ' οσουτβ (ΒΏΒ.), ςοττεβροπάϊης ἴὸ 

ὦ Σελαμει. Ἐδά. ς3» δἀἀ8 ἵνο πδπ)εβ, Ουτα, Κηταβ, 890 ΟΛΝ ἰπ Νε.". 
-ατ. Ὁ] Εϑά. Κουα, Κεθουαλ; οἰμεγνίϑε Ἐξ ἰ5 αἰτεβίοὰ, ᾿πουρῇ ἴῃ Νε. 
{πε ἔοιτη Γαδὴηλ οζουτβ ἰῃ 51΄.---48. ΚΎΡ)] φ΄. ΒαΡ. Νέφθάμ.---49. 03] 

Βασερῖ-, Βεσσερ (Ε534.); οἰβεγννῖθε ὦ αἰἰεβί ΜΤ.---δο. τῦοΝ] ας κίπρ 
ἷπ Νε. θὰϊ βυρροτίεα ὃν ΦΒΑΝ, Ασενναῖ-. Ῥεῖδαρβ τὲ ββου!ὰ πτίϊε 
ΜΌΝ, “Ἰδόγῃ Ὀυ58᾽ (ς(. Β.8Β.).---.9»0)] Οτ. Ὀνονο), Νε. Ὀνον}2] Οἵγ. 

ὈοτΡ). ὙΒα ἴογτα ἴῃ Νά. 5 Ἄχρίαἰποὰ 85 ἃ πγίχίυτε οὗ ἔτὸ ναγίδηϊβ; ἰΐ 

8. ςεσίδίν ἃ οοττυρί ἔοστα, θαὶ (ῃς οοτγυρίίοη 8 οἱάεγ (Βδὴ ὦ, ψβεγε 
τὸ δᾶνα Νεφωσασειβδ, Νεφωσαειμλ, (8 ἰη ἘΖγΥ. 8458 Ναφεισων (10"2)), ΟΓ 

ῬΕΓΒδρΒ βίης μὶ δῃὰ ν ἅμα] γε οἴΐζδ οοηξιβθαά (0502), ψιδῖςἢ ὑπάες [Β6 

ἰμθυξηςς οἱἨ Ὁ")ἘῸ 885 θεεπ ροϊηϊδὰ 858 ἃ ρ].; Εϑά. ἢ85 Ναφεισει. 1ἱ ἰβ 
ποὲ ροββίδίς ἴο τε] ψβδὲ ἐμ οτρί πὶ παπιε τνγ88.--- δῷ. γῦγ2] Νε." Κι. 
τῦῦχ, ὙΒοσε ἰβ τηυοῦ νατίαιίοη ἰπ ὦ, διυιῖ πιοβὶ οὗ [με ἔοστηβ βξβον ἐμδῖ 
δεν τὰ. δε ἰαβϑὲ 5.0]. γῦν.--πθ πη] ὦ οἴδειβ στεδὲ νατίεῖν:: ΕΖσ. Αρησαβά, 
Αβασαῖ-; Νε. Αδασα(ν) (Ὁ δεΐῃρ τὰ. 498 ; Εϑά. Δεδδαβ, Μεεδδαν, 
Βαασαί-.---γ»2] ἃ κου Ατ. πᾶηγλα (Ευξίηρ), ζ΄. Βα. Βαγξωδσω. ΤΒἊ 
βεοοηά εἰοιηδηὶ 8 τεραγάοθα δ8 ἴῃς Ἑάδοιῖε ἀεῖςν Κος (ΚΑΤ. Μω- 
γαδἦμε δϑοης, ἴχ,ν, σαν, Ῥγ. Ν..), ἩΠρΡτγοοδὶ δηά ΟἸαν ἐχρίδίη {με δτοὶ 
5γ]. 48 ἰῃε ἀεῖϊϊν Βέγ, θυῖὶ ταν σῖἢ στεδῖοσ σοῦ ΠΥ ϑυρσρεβὶβ δαγ, 
Γ 80η.᾽ 

(6) Τῇε 5ογῖς ο[ ϑοϊονιοης ϑεγυαρίς, νν. 86. 5 Νε, 751-8) ἘΞ(, κ85.-8:͵ 
- ΤῊ Ὀοαν 15 παιηθά εἰβενβεγε οὐΪΐν ἴῃ ἴδ6 σοιτεβροπάϊηνσς 
Ῥᾶββαβε ἰπ Νέα. ἀπά ἴῃ Νε. 11τὖὁ. ὙΒΕΓα ἰβ ΠΟ οἴδεγ ᾿ἰσρῃὶ οἡ 1815 
εἶα55, δῃὰ νὰ Βᾶνε πὸ βύζε ἱπαϊοδίίοη οὗ {μεὶγ οτίρίῃ οσγ ἔυσπο- 
οῃβ. Α58 {ΠῸ Ὶ ἅγε στουρβᾶ 50 οἰοβεῖὶν στ (μ6 Νειϊηΐτα, θὰς 
ΟΠ6 ΔυμθοΓ θείην σίνεη ἴοσ {86 ἴννο οἰδ5565, ἰξ 15 ργοῦδθϊ]ε ἰΒδὲ 
τοῖν οθῆοα νγᾶβ σι ςἢ [Πε 5816. 

ΤΒετγε 8 Ὡο βυβῆςοϊεηξ τεδϑο ἴοσ Τογγεν 8 βίδίειηθηΐ ἴμδὲ (8 Ὀοαγ 8 
ἃ 5υδαϊνίΞίοη οἵ (86 Ναί. (Οο»}.9); ἴἴ πουϊά ΜῈ πιογα δηδίασουβ ἴο γὸ- 

ξατὰ Βεπὶ 43 ἃ βυδαϊν,ϑίοη οὗ ἰΒς [εν. ὙΠΕν ἄγε ατουροά σ 1} ἴδε ῥτ. 
Ικν. δῃὰ Νείῃ. ἰῃ Νε. 11 88 ἀσγο ]ὴσ ἰῃ ἐμεῖς οσση οἰτε5. ΤΈς ΒΙΡ]ς 

ΚἈγονβ ἢο [υσίμεῦ ᾿ἰσμϊ οα μαι. ὙΤοστον ταζαγάβ ἴῃς πᾶπηα 85 δνϊάδῃςα 

οὗ 186 ΟΒγ.᾿5 δβαδίς οἵ γαίῃ ἰδπιρὶς ἰπβεϊξυοη5 Ῥ4ςΚ ἰο {πε στεδὶ Κίηρϑ 
ΨὯΟ εἰ} 15μ6ὰ [με ἴεταρὶς γίτυ] (ὁ. οἶ!.). Βαιυα ἰ88ῖπ ποῖεβ ἰμδὲ 50]- 

ομὔιοῦ ρΡυΐ {πε βυγνίνίηρ (απαδηϊίεβ ἴο [ογοθὰ ϑβεγνίςε (1 Κὶ. 9" 1.) δῃὰ 

Ῥτιεβυμμας {818 ροβίεχ. Ὀοὰν ἴἰο δὲ ἃ ϑυγνῖνα! ἔτογαὰ ἰδδὶ {ἰὸς (28. 
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ἶν,".5), ὙΑΥΪΟΥ αἶϑο σοζαγ 5 [Π6πὶ 85 ἔογείιογβ {κὸ ἰῃς Νείῃ., ἀπά ίογ 

1δς 5816 τεᾶϑοῃ, νὶζΖ., (πε ργέβεηῃςε οἵ ἰογεῖρηι ἢᾶπιεβ. Α11 ἐμαῖ νψε δῇ 
ΒΔ ΜΙ Δ χτεδὶ ἀσρτος οὗ ργοῦδθ! ν ἰ5 (μὲ 1Π6 “5εγναπίβ οἱ 50]- 

ΟἸΠΟΠ᾽" γ͵ὰ5 δῃ υπὶπιροτίδπϊ Ὀοαν οὗ ἰεπιρὶς βεγνδηΐβ τυ ΒΓ ἢ ΚΤΕ ὑρ 
ἷπ ἴδε ρετγίοα οἱ (δε βεοοηὰ ἰδρὶς ἀπά ὑμοη ϑοοη ἀἰβαρρεαγοά 85 ἃ 
βεραζαῖς οἶδββ8. [{ 5 ἴο ῬῈ ποϊθα {δμαΐ {με Νείῃ. ἀγα οἰΐθη τηθπίϊοηβὰ 
σμουΐ ἔβεῖα, ἀπά ἰμεγε 15 πὸ στουηά ἴογ Βοϊάΐηρ, 85 Ταγίοσ ἄοςϑ, 
τδδὲ ἴῃ δυο σᾶβεβ {μῈῪ ζὰὲ ἱπεϊυδὰ ἢ (86 ΝεῖΒ. [{ ἰ5, Βοψχενεσ, 
ΡΓῸΡ. ἱμαὶ {πὲ ν ἃγε τηθηιοποά ἴῃ ἐμ6 Ατγᾶπλ. βεοϊίοη (ΕΖ. γ3), ψβεσα 
αἴϊες ρσ. [μδν. βίηρεγβ, ροζίεσβ, δῃὰ ΝείΒ. δεγα 15 δαἀδὰ “"βεγσνδηΐβ 

οἵ ες Βουϑε οἱ Οοἀ.᾽" Ὑμδαὶ τπηὰν δε δποίμεσ ἢᾶπὶε ἴοσ ἰῃς βεγνδηΐβ 
οἱ ϑοϊομιοῃ δὰ νουϊὰ ἑυγίμες ἀεῆηε {μεὶγ οῆςθ. ὙΏογα ἀγα θυΐ ἴοη 
ὨΔΙΉ65 ἴῃ δα [15ὲ, δῃὰ ἴΠότὰ ἰ5 θυϊ ομα παᾶπηθ [ουπά εἶν. (ΘΒερΒδι8}), 
δηὰ ἔδεσε 8 (ἢ βᾶπ)Ὲ ἰεηάεπον ἴο Ασϑζῃ. ἰεσιαϊηδίίοηβ ὑπαὶ τὰ5 ποίεὰ 
π [86 «86 οὗ ἰῃς Νεῖῃ. 

δδ. ποῦν "2}]. Τῆς Οἷκ. ἐγαηβίδϊουβ εγα 85 σιυςἢ ρεγρίεχοά δρους 
1815 ε{|6 85 {μεῖς τηοάδσγη [οἱ ]ονγεῖβ. Β ρῖνεβ μεγε ἃ ραγίία] ἐγαηϑιἑΐεγα- 
εἴίοη, Αβδησελ; ἴῃ ν. δ Ασεδησελμα, θυΐϊ Α Πα5 Αβδησελμα: ἰπ (88 ςᾶ58 

τῆς ψΒοἱς (τ γγὰβ ἴδε 85 ἃ ἢ. Ρ.. ἔου (ἢ ἰγαπϑβίδίογβ ἀϊὰ ποί βες (ῃ6 
δᾶχηα ϑοϊοσωοη. 1ὴΐ5 ἄστθοθ ὙΠ Ῥεϑαῖίο, τ ΐ ἢ εἰἸπιϊμαῖοβ (μ 6 οβῖςα 

επίίγεϊν. [ἢ οἶμεῦ οαϑε8 Φ γχῖνεβ δούλων Σαλωμων, οτ καίδων Σ. (ΒΑ ἴῃ 

Ἐπ. ς3». 2.).---Ὧο} Να. 0 ὦ οὔεῖβ ὄἌνεσν ναγίεϊν οἱ νοςα]βαίίοη Σατει 
(δ ΕΖ.) ΞΞ ᾿θρ, Σουτει (ΒΑ ἴῃ Να.) Ξξ, 10, ἀπά Σωται (Α ἴπ ΕΖγ. δῃά "- 

αἰναγ5). ΤΏε πᾶτης ἰ5 ἰδοκίηρ ἴῃ Εα.81,-- ρθη] Νε. ὕπρο. ὦ 5Ξυρ- 
Ρογῖβ Εζγ., ἴοσ ἐβουφψῇ ΒΔΝ ἄστοα ἢ} ΝΕ. ἴῃ (Βαὲ ραββαρε, ᾿" 885 Ασοφερεθ, 
δηά ἃ 5ἰ πη ατ ἔοττῃ 8 ἰουπὰ ἴῃ ΕΖγ. δηὰ Εϑά. π᾿ 1} ἰοχίβ.---- Ἴν 0] Να. 
ΜῊ βυρροτίοα ὃν ὦ ἰἱπ Νε. (ὁ Φαδουρα ἱπ ἘΖΓ. δηὰ ἴ- ἴῃ εδςἢ οδ56 
τὸ ΝἼο. Οἱ ἴδε Βαϑ5ῖ5 οἱ (8158 ενϊἄδηςε δὴν οἣς οἵ ἰδ ἔδτεα ἔοστηβ ἰβ 

Ροββίδ!ε: Ῥεγυάδῃ, Ρεγεϊάδῃ, ογ Ῥεάυγαδῃ.---δθ, πῦρ] Νδ. μῦν», ἴῃ ΕΖγ. 
πὸ Βηά [εηλαβ, Ιελαλ, Ιεδλααῖς; ἴῃ Νε. [εληλβ, Ιεαηλλν, Ιεδαλααῖ-; ἴπ 
Ἐϑ4. [ειηλειβ, Ιεηλιλ, Ιεδλααῖ-. Ιΐ 15 αἰθῆςσυ!ο ἴο 866 τυβαῖ δῆς σου 

Βᾶνε θθθῃ δἱ (δε δοϊΐοτα οὗ 41} {μεβε ναγίδη(5.--- ] ὀσουγβ οἶβυγ. ΟὨΪΥ 

δτλοης [6 Νεῖι., ν. τ, τ μὰ5 Σαδδαι, Ἐ54.8. Ισδαηλ. Α5 {86 το- 

εὐστεῆςθ οὗ ἃ 5'ῃρὶ6 πᾶγτηθ ἰ5 ἀοιιδέίαϊ, ρτοῦ. ΜΤ. Βα5 ἰοϑὶ (Βς ογὶχζίπαὶ 
μάτια ἩΒΙΟΣ πιῖσας μαναὰ θδεη νυ. 

δΊ. τΌρ 9] (“Ὑλλνει υάρεβ᾽) ἰ5 ἃ ξοοὰ Ηδςθ. παπιο, ἀπά ννς]] αἱ- 
ἰεβίεα ὃν ὦ, ἰδβουφῇ πῃ Ἐβά. γε Βηα Σαφυειβ, Σαφυθιλ, Τς παπὶα 
ΟςοῦΓ5 85 ομς οἱ αν 5 9ϑοη5 (2 8. 33); οἠὲ οἵ ἴδ δπεηγΐεβ οἵ 7εγ. (76. 

381); οἠα οὗ ἐδε ἰὰν ςἰεῖβ, ν. “; δηὰ οἵ νατγίουβ οἴβεσ ρεζβοῃβ, : (Ἀ. 
95 12) 175 2 (Ἐ. 21 ΕΖ. 85 Να. τ΄. Οἱ δοοουπῃῖ οἵ ἴδε Αγαγ ἐγ οἵ 

1818. ἤᾶτης, ἰξ 15 βυβρίεΐουβ ἴῃ 1815 1151.--τϑλϑυ Γ520] (Ν . 9521) “τῆς 

δίπάες οἵ {με χ26 1165 (Β0Β.). [Ιη 9ρίϊες οἵ (Β6 ρεου!αγίεν οὗ ([ῃξ παπὶς 
8ῃ4 [18 δηοσηδίοιιβ οβαγδοίοσ 'π (5 115, (π6 ΟΚ. τεχῖβ αβοσά ηο γεϑαὶ] Βεὶρ. 
Εβ86.ΒᾺ ς9. ἢδ5 εἰσῃϊ δαἀαϊἴοπαὶ παπιεὸβ αἱ (ἢἷ5 ροῖϊπί, δα ἢ ργεσθάεα Ὀγ 
υἱοί: Σαρωθει, Μεισαιας, Γας, Αδδους, Σουβας, Αφερρα, Βαρωδεις, Σαφαν. 
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ὙΒεθαῈ πδΠΊ65 ὝΕΓΕ 5ογο ον ἱπνεηϊοα ὈΥ ἃ ἰγαηβίδίοσ, δαΐ νβεζε δα κοῖ 
1Βαπὶ ἰξ 18 ποῖ ροβϑβίθ]ε ἰο 58γ.---Ὅν] Να. γον. ὦ βιρροτίβ ΕΖζι.; ἵΤ' μὰ5 
Αμεει ἰῃ ὄνεῦν οδϑε; ΒΔ Ἦμει (ΕΖε.) μειμ (Ε54.). Ῥεγδαρβ {Π6 οτγὶρ παὶ 

νγ͵ὰ8 ΤΌΝ, ομβδηρσοὰ ἴῃ Να. ἴο [6 πιοόσὲ ἔδυ δῦ 1 Ν.--δ8. ΒΒ ἴῃ ἘΖγ. 
διὰ Εϑά. μα5 372 ἰηβίεδα οἵ 392. ἵ' αζγεοβ ἢ Ηςῦ. 

6δ9-863. - Νκ. 15 “ὁ Ἐρά. δ᾽“ “,Α βυρρίοπιθηίασυ [ἰδὲ οὗ 
ἴδοβο ποβ6 ΘΏΘΘΙΟΡΥ οοὐἹά ποί 86 δοουγαίο!ν ἰγαοθά. 

ΎΒετζε ἰ8 Βγβί ἃ [13ὲ οἵ {δε ἰαϊέγν, ν. δ, 8ῃ: δρρεηαίχ ἰο νν. 5.3; (Βεη οἵ 
Ῥζο, ν.", 8ἢ ΔρΡεμπαϊχ ἰο νν. 3.3, Α8 8686 ρζ. ψΕγῈ ὉΠΔΌ]ς ἰο Βηὰ 8 
τεςοσγὰ οἵ ἐμεῖς φεπεαίοσυ, ἴμεν ψεγε ἀερτγίνοα οἵ ἘΒε διωηοϊυτιςηΐβ οἵ ἐμεῖγ 
οβῖςε ὃγ ογάεγ οἵ {8ε φονεγῃοσγ υπ|}} ἃ ὑσ. βου! αγίβε ἔοσ [Ὡς ὕτίῃι δηὰ 
ὙΒυπηηίηι, {παᾶΐ 5, ἢ ἴΠ6 ογαουϊας ἀρραγαΐίυβ δηὰ ρονεσ. 

δθ. Νίοιν ἐδιεδε ατὸ {056 τοῖο τοοηὲ τ᾿ . [τορι Τοῖ- Μοϊοδ, εἰς.]1. Τὶ 

8 δβϑυπηιθα {παΐ 86 ρ΄δοεϑ ἅτε ἱπ Βαρυ]οηΐα, Ὀιιῖ ποῖ οπα οἵ 
{Βεῖὰ οσουΓ5 εἰβενθογο, ἀπ ἔσο γα αυΐϊΐε βυβρίοΐουβ, Κεγωδ δηὰ 
Τρῖριογ. Τὶ 15 Ππκεὶν ἔγομι [86 πα} }ν οὗ {[μ656 ρθορῖὶςε ἴο ἴγαςα 
{8 εῖγ σοπποοίίοῃβ, ὑπαὶ ἴΠῈῪ νεγα ἔσοσῃ 5γ24}} ρ]δςεβ ἴῃ Βδδυ- 
Ἰοπῖα, ἀπά ουὖγ ἱρῃόζδηςα οὗ {Π6 πᾶπη65, ἰμογοίοτγε, βΒΒουϊά ποῖ 1πι- 

Ῥυρῃ {δ ῖὶγ δοσυγδου.---Τὴξ μοιδε οἵ ἐδεὶγ [αἱδεγς ἀπά ἐδιοὶν δἰοοκ 
τοποίμον ἐπ} τοῦτο οἵἩ 1ςγαε]. ὙΒΕῈ ἢγβϑὶ ννογάβ νου! ἱπιρὶν (μαι 
ἃ ΝΕΥΥ δχαςὶ σεηθδίορυ ννὰ8 τεαυϊγεα, δαϊ τς ΓΟ] οσσίηρ χυλὶϊἔν- 
ἱπρ ἐχργεββίοῃ 5ῃονβ {παὶ [Π6 ρύγροβε νγᾶβ8 5 ΠΡΙΥ ἴο ἀείεστηΐηα 
τῆς φιυεπέοῃ οὗ πίομαι! ἐγ. Μέενεγ ἰηέοτβ (μαῖ [8686 τβθὴ δά 
186 ροβίοῃ οὗ ργοβεϊγίεβ (Εη4.15). ὙΠῸῪ πιᾶνὺ Βᾶνα ΘΟΠΊΣ ἔτο πὶ 
{πε τηϊχϑα τηδττῖαροβ ψ ΒΙΟ. ἤφυγε ἴῃ [86 Ὠἰβίογν οἱ ἴδε ρεποά 
(Εξσ. 9,7. Νε. 13). ϑιπεμᾶ γϑοδ}}5 (6 ποπιδαϊς Ἐθοβα ἴε5 τ 8Ὸ 
μά οοπηα ἱπίο 7εγυβαίοπὶ δὲ ἴ8ε Εἶτηα οἵ {Π6 5ῖασε (76. 35), δὰ 
τη κΚβ {μαῖ {ῃεθεὲ ρεορὶθ πᾶν Βανα ᾿ἰἱνεὰ ἰῃ ἃ ἀϊβίδμπε ρατί οἵ 
Βαρνυϊοηΐα (1 15ίοη,3). δίοοξ οἵ δε 1ἰβ υβεὰ νεγὺ ἔγθαυθηῖν οὗ 
ἀεβοθηάδηΐβ, γαγεὶν 88 Βθγα οἵ δῃησθβδίοσβ. ᾿ϑβεά οἵ Αργδβδηι᾽" 
8. οἶζδη υϑεα ἴῃ ἃ παίϊοῃδὶ βεῆβε, θείης εαυϊναϊεπί ἴο [ϑ5γδεὶ 
(Ρ8. τοϑδ); δηὰ δορά δίοῃβ 18 δρρασθηθν υϑοὰ σ 1 ἰ8ὲ 58 πὶ6 
τηθδηΐηρ ἴῃ Ἐβί. τοῦ. Ὑμαὶ ψουϊὰ ρσῖνε ἃ σοοὰ β86η86 Βεσθ, 50 

τδαὶ νὰ πιρῃξ τεηάεν ἐ ον ρομεαίοσγν ἀπά ἐδ εὶγ τασε.---60. δίηςσα 
186 Βεδάϑξ οὗ ἴδε οἰδῃβ γὲ ρίνεη, Πεϊαίαϊ, Τοδίαϊ, ἀιὰ Νεκοάα, 
186 αυοϑίοῃ τηυϑὶ μάνα θθθη ψμεῖΒοΥ [Π686 Ομ οἴβ νογα [5γαθ 65 

οΥὁ ποῖ. Ἠεἰδίδῃ ἰ5 ἃ ννε}}- 6βι δ βμεὰ Ἡεῦτενν πᾶπιε (“ὙΔμΜἘΒ 
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μι45 ἄγαν), δπᾶ νγὰβ θοσηα ὈΥ ἃ ργοβὶ οἵ αν ἀ᾽5 ἴτε (τ (Ὰ. 
2415), ΌῪ ομε οἵ [86 ῥυΐηςεβ Ὀεΐογε νβοπὶ {Ἐγοηυδ ἢ τνὰ5 ἱσ]εὰ (76. 
46:2), Δηὰ ὈΥ ἃ ἀεβοεπάδηϊ οἵ ΖεταρΡαδεὶ (τα (Β. 35; σ΄. Νε. 6:0). 

ὙὟΠε 88π|6 τῃδὺ 6 βαἰά οἵ Τορίδῃ (Ὑδῆνθα ἰ5 ροοά), [βουρῇ 
1 ψᾶβ 1ἴῃ6 ἤδπηδ οὗ ομξβ οἱ Νεβοηλ δ᾽ 5 Θμθπγ165, δηἃ ἢ 85 8 

Αἰηπιοηϊῖϊε. Νεκοάαϊ 18 ἰουῃα εἰβεννῇεγα Οὔ]Ὺ ἀτηοηρ [με Νειμὶ- 
πἷπι, ν. “5, Νέα. [85 642 ἰπβίεδά οἵ ός2 ἰῃ ΕΖτ.; (ὦ ἄρτϑεβ ψἱτἢ ἘΖΓ. 
--Θ1. 4πώ οΓ {πὲ 5οηϑ οἵ {16 ῥγίοσ δ]. ἍΝ ΊΒ ΝΕ. οπαῖὶ ἐδ δοης οἵ. 
ὙΒουρῃ ΕΖτγ. μ85 βοιδ βυρροτί, ἰΐ 15. ἃ ἔδυ ν σοπϑίτυοςίίοη, ἀπά 
ἀουθΉ1655 [Π6 ΕἼΤΟΥ οἵ ἃ βοῦῖραε. Ὑῆε πᾶπη65 οἵ ἴἢτεα ργεϑίβ ἃγα 
δῖνεῃ 845 ὈῬεϊοηρίηρ ἴο [ἢ Ϊ5 οἶαββ, θὰϊ [86 Πυπθεγ ἰβ ποῖ ρίνεῃ ἴῃ 
ΔῺΥ ἰεχί. Παϑαϊαΐ ἀοεβ ποῖ ὁσουγ εἰϑενμεγο. Παξξος οσσυΓβ 
ἴῃ Νε. 35 “1, ἃ5 στδῃαάδίῃογ οἵ οης οἵ [με να }]- υ] ἀεγβ. Βεγίβο- 
Ἰεῖ ποῖεβ {πὶ (815 εἰδη 15 ἀθειηθὰ Ἰεριεἰπιαῖα 'ῃ Να. 3“ 3, ΒΘ ησ6 
ἢ ἀγριεβ ἴογ {86 ῥγίογυ οἱ [ἢ 15 115ὲ (Ες. Νεἶ.5). Μεγεῦ ἰάβη- 
ἘδΠε5 Ἠδκκοβ ἢ ἃ συϊ]ά οἱ ΕΖταβ της (ΕΖτ. 8533, ΕἘμ4.110). 

ψυτδουῖ τἢς ἀτίοϊς (Κο5) ἰΐ 15 σίνεη δ5 [86 πᾶπια οὗ ἃ Τ᾿ υἀθδῃ 

(ι. (ΒΒ. 45). ΒαγΖι αὶ 15 [86 ἤᾶτηβ οὗ ἃ ψ6}1-Κῆονσι Οἰ]οδαϊίο, 

τιδητοπεδα ἔυγίθεῦ οἡ ἴῃ [815 νϑῖβθ, ψὯῸ ψὰ8 ἴῃ6 Ὀεπείαςίογ οὗ 

αν τ Βεη ἢς Ηεἀ ἔτοπι ΑἸ βοϊοπὶ (2 8. 173 οἱ ρα55.). 

Α ΒαγΖι αὶ 5 130 τπηθηιἰοηθὰ ἰπ 2 5. 21' 85 ἴ86 ἔδίμεσ οἵ Μ|ΊςΒ 4] 5 
Βυβθαπῃά, δαὶ ἘΠΕΓα ἃΓα 50 ΠΊΔΩΥ ΕἸΤΟΙΒ ἰῃ {πε ν. {μαι {815 πδπλθ την δ 
στοῦ. ΤΈΣ Ὡδπ6 58 Ασϑῃ. (υ. ϑιαϊία, Βυά. οα 2 8. 1737). ΤῊΪϊβ Βαγ- 

2111], μεδα οὗ ἃ ῥρυίθβεΥ υὶὰ, δὰ ἰδίκεη [με πδῆηε Ὀθδοδυβα ἢ6 μαᾷ τηδγ- 
τά ἱπῖο ἰῃς ἔδπῖν οὗ (δες ἰαπιοιβ Οἰϊεδ 6. Ῥεγμαρβ ἴ8Ὲ ἤᾶτης μδά 
Ῥεξῃ υϑοῦ ἢτβί 88 δὶ τὰ ο8}} ἃ πἰσκμαπηθβ. [ἰ νὰβ ρίνεη ἷπ πιδίυγα 
16 δζες {μῈ πιδὴ νγγὰβ πιδιτίθὰ. δεῖβ. βϑυρρεβίβ (δὶ 1815 ἀδυσμίογ τγὰ8 
80 Βεῖγεββ δηὰ 1ῃδὲ {πε πᾶπιὲ ὰ8 [Κεὴ ἴο βεουγε {πε ἰοτσΐαμθ. Βαϊ 6 
οἴϊετβ ἢο ὑγοοῖ ἴο βυρρογί ἴπ6 ἵβϑοσυν δαὶ ἔπε μᾶπιθ πιυϑὲ σὸ στ ἢ [Π6 

[ογίυμθ. ϑαμείμεγς, {κὸ δομδ, πλθδπ8 με ἀδβοεηάδηΐβ οἱ Βαγζί αὶ. Α5 
ΒδγΖί"Πα1᾽85 ϑοῦ ψοηΐ ἰο Πανὶ 8 οσουτὶ, (ῃςξ δηλ ν θϑοαπηθ 8 ἱτπαροτίδης 
οπα, δηά ϑ80ςἢ ἃ ἰγϑα!ἰοη 88 τε πᾶνε Βεγὰ ταϊσϊ ἰοης ἢᾶνα ρεγβίβίθα, 

1ι ϑυγεῖὶν 15 ποῖ (ῃς Οἢγ. 8 ἱηνεπιίίἼοῃ. ὙΒδ ἱπιροτίδηςε οὗ με ἔδυ ν 
5 {τέ μος ββοσῃ ὈῪ 86 Βυιϑθαπα᾽ 5 ἰακίὶπρ ἢἷθ πᾶπια ἔτοπι ἰΐ5 ἐουηάετ. 
ΤῊΣ Ὠυπιθοῦ οὗ {μ656 ργ. ἰβ ποΐ φίνεη; 05.) ηοΐ 534ἰ5Η6α ἴο δοκηον σε 
(δε ἀείεςϊ, 5β4γ8 ἵμετε ψεγε δρουξ ς2ς (4{π|. χὶ, 3, 10). 

62. Τήεξε σομρ ἐδπεῖγ γερίσιοῦ αηιοηρ ἐδοδο ἐδαὶ τοεγε γεσξοηϑάᾶ 
ὃγ ξεποαίογν, μὲ ἐπογ ἰοόγὸ πο 1οφηα]. 80 ΑΕΝ. Βαΐ (}}5 18 
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ἰακίηρ ΠΡεγὶν τι (μ6 ἴοχὶ ἴῃ 8η οἤογί ἴο φεῖ βεῆβε; ὄνβῇ 580, 
186 τεβυϊὶ δὲ (Π6 επὰ ἰ5 ποὶ βαιἰϑίδοίοσ᾽Υ. ΒΒ. τοπάεγϑ: “ Τάσϑε 

δομρλ {οῖν τονἡ ἶρις, πιατλεῖγ, ἐπ ἐηγοὶφά,᾽ 1. 6., “ τ εἶν σεπθδῖορ- 
ἴω] τεοοτγά.᾽ Βαϊ {με ἰεχί τεαυῖγεβ ἃ β'σῃξ σοττεοίοη δηὰ ἴθ ῃ 
ψε δεῖ ροοά 5εηβε: 7656 σεαγολοα [ὁγ ἐῤιεῖγ τεοογά, διε ἐδιεὶν ἐητγοῖ- 

"πο τοας ποί 7ομηα.--- Α πὰ ἐδον τύογο δαγγεά (ἸἸ1ΟτΑ ν, ἀδϑεογαίοα) 
νον {πὸ ῥγἱεσίμοοά], Ὀδσαυβα μον οου]ὰ πα πο τεοογὰ βῃοσίηρ 
ὈΓΕΒΕΥ ἀδβοεπί. ΤῊ ΠΪβ 15 εν ἀθηῖ]ν ἃ ἀἰβογεηὶ πηδίζεγ ἴτοπὶ ἴῃ 6 
αυσδίίοη οὗ πδεϊομα ν (ν. 83), ἕο {πέτα 185 ἢῸ αυδβίοη οὗ Γᾶςα, 

Ὀὰϊ ΟἿἹΥ οἱ οβῆοϊαὶ! Ξἰαπάϊηρ. [Ιῃ Ὧ158. υϑιὰ] νὰν οἱ Ἴσοηξυβίηρ 
τΐηρβ, [π6 ΟΠ γοηΐοΙεΓ μᾶ5 Ὀτουρηςϊ ἰορεῖμοῦ ἤογα χυϊΐα ἀητγε- 
Ἰαϊεα πιαίζογβ, ψνὩΪοἢ ΡγορὈΪΥ Ὀείοηρ ἴο επίϊγεὶν ἀϊβεγεηὶ ρετὶ- 

οὐδβ, ᾿Ἰβουρῃ Ὀοί ἱποϊάθηϊβ βθοῖῃ ἴο θῈ δυϊῃοηίο.---68. 45πώ ἐμὲ 

ξουεγΟΥ αἱ α] (ΟΥ Ῥεγμαρ5 “ ἢἷ8. Εχοθ]οπον᾽). ΤῈΣ οᾶ86 νγᾶ8 
βεί[ἰδὰ ὈῪ ἃ ἄξδογεε οἵ {πε εἶν} γυ]εσ, ποῖ ὉγῪ ἃ ἰδ ργίεβί. ἍὝΈῆο 
(Πς φονεγηοσ ψγὰ5 ὰ ἀο ποΐ Κπον; ἰΐ 18 σϑῆβγα!ν δβϑυσηθα ἴο 
Ὀὲ Θ8εβηθαΖΖαγ," θυΐ [815 (Βΐηρ Βαρρεπθὰ ἰοὴρς δἴξεγ 58 6βῆθδζΖ- 
Ζατ᾽ 5 {ἰπ|6. ΠῚ ἴῃ6 ἤδη δά Ῥδεῃ Κπόντῃ ἴο {δε υτϊίεγ οἵ ἴΠ6 
πα εν γίης οτρίηδὶ 1 νου]ὰ συγχεῖν πᾶνε θθθη σίνεη μετα. Ἐδβά. 

559 ΞΌΡΡΙΪ65 {πε πᾶπὶθ ΝΕμεπ δ, ρεσθᾶρβ θδοδυβϑα [815 ὑπυδβυδὶ) 
ΜΟΓΑ ἴοσ βΌνθσηΟΥ 15 εἰβονμεγα Δρρ δὰ ἰο ται (ΝΟ. 8 τοῦ; δυῖ 
ΝΕΠο Δ ἢ 566 Π15 ἴο Πᾶνα σοποογηθα Εἰ πΊ56} νοῦν {{π|π τ [86 
δῇαϊτβ οὗ (8εὲ ῥγεβίβοοά. ὍΤμε σοη͵εοίατε οὗ [6 Οτεεὶκ ττὶϊοῦ 
ὙΆΓΏΒ 1.5 {παι {πΠ6 Ἰἀοπεἰβοδίίοη 15 ἔγ ἔγοση δββυγοά.--- 7.0 ἐπι6η1} 
οδηποῖ 6 τὶρῃΐ, ὕη|655 νὰ τεζαγά [Π6 σοπβί τις 0 85 ἃ ἰοοβα 

οπς, σμδηρίηρ ἴο 6 ἱπαϊτγοοϊ αἀἰβοουτβα; νὰ 5ῃου!ὰ Ἔχρεοΐ, γέ 

5}1α}] ποῖ εαΐ, Ἰπβιοδα οἱ ἐδπαὲ ἐμεν «μοι ποὶ δαί. Βαὶ ὦ Ξυρροτίβ 
18ε ἴεχί ἃ5 1 ἰβ, δηά 1ξ πηδᾶν μά 55.--- γοηι ἐδ ποῖγ ο ποῖϊε5]. Βαϊ 
ΠΒΟΙΥ οἵ ΠΟΙ 165 τηθδηβ [με ἵπηεῖ ρατί οὗ [με ἰθπιρὶθ ἱπ [86 
ΘΑ ΙοΓ ᾿ἰϊογαΐυγα, ἱβουρῃ ἰπ Ρ ἀπά ΕΖ. ἰξ ἀρρ]1ε8 αἰϑὸ ἴο 580- 
τίβοῖα] ἰοοά. ΟΥ̓ [ὰ8 βῆβονῃ ἱμαὶ “ΒοΙν᾽ δπά “"Βοὶν οἵ 
ΠΟΙ 65 ἅτε υϑε4 ταῖμεγ ἱπα! θγεηιν (Δ .23). Ἐκπά. ςὉ μὰ5 
Ἴγονι “6 κοὶγ ἐπῖπιροσ. ὙΠαὶ 15 ῥγεξεστοα ὃν ΚΙιιεὶ.- - σε α 
ῥγίεσί σἰοοά [ογ ὕγίγι απὰὦ ΤΊ]. ὙὍὙῈδ τηδδηΐϊηρ 15 οἰθαυν 
[18αῖ (Πε υητεσογάθα ρῥγίεϑίβ πιυβὶ τοίγαϊη ἔτοση θχογοϊβίης ὑμεῖσ 
ζυποίίοηβ ἀπ|}} ἔπετγε 5μου]α θὲ οπς χυδῆρά ἰο ρῖνε ἃ ἀϊνί μεν 

9Ε. εκ. ἕυς. Αὐλ.το, Μεν. Ἐπί. ; θυ Ζες. Β.- Ἀγ8. 
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ξυϊάεα ἀδεϊϑίοη. ΤΕ ἀεοϊβίοη ψψὰ5 ἴο σουὴδ ἔτῸ πὶ ἃ ὑχίεϑί υβίηρ 

τ8ε ὕτπι δῃὰ Ὑβυπιηγίπι. 

ἴπ τ Μᾶς. 45 ἃ αμεβίίοῃ δρουΐ ἐπε βίοπεϑβ οὗ ἃ ἀεβ]εὰ δἰἴδσ νγὰβ ροβῖ- 
Ῥοπδὰ “ὑπῈ} (με δάνεηϊ οὗ ἃ ργορβεῖ ἴο ρῖνε Δ δῃϑιγεσ σοῃοςγηΐης 
1δεπ.᾽ ὙΤε πιδῖίοσ ἰβ ποῖ οὔβ οἱ γεϊδίϊνε ἔἴτης, ἴοσ οῖῃ πιο μοάβ οὗ 

αἰϊνϊπδεέίου πτερὰ υϑοά, {μαὶ ἷ5, ΟΥ ργορμεῖῖϊς ογϑοῖθβ δηὰ ΌῪ ρσ. Ὑβεζε 
νγὰβ 15 ἀϊδεγεηςς, [μδὲ [6 ργορμεῖ ἰνγαγβ ζᾶνε ἃ γερὶν βυρροβθὰ ἴο 
Ῥε ὃν ἀϊγεςῖ ἀϊνίης Θη] ἐσ μ εηπγοπὶ, ἢ }]6 (ἢς ρζ. ἀεἰετταϊποα {με ᾳυεβιίοη, 
ἘΥ 5βοπὶς ἰπβίγυτηθης 88 ἴῃς ἐρῃοά, οὐ ΒΥ ὕτίπι δῃηά ΤὨυπιπλίπη. ΤΈΣ 

ἰδϑὲ τιεϊ μοὰ 18 οὔβοειγε, θυιΐ Δρρδγδεηῖν βοπηα ΨΥ οἱ οδϑίϊηρς ἴῃς βδογοά 
Ἰοῖ 18 πιεδηῖ. Ομ ταϊρῃΐ παίυγα!ν δας σν τμῖ58 σου ποῖ ΡῈ ἄοῃς ον, 
β'ποα ὑσ. δρουπάεά. Μεγ. εχρί δἷηβ ἐμ ἷβ8 αἰ βηςυ  γ Ό. βιιρροβίης ἐμαὶ 
1δςε ἃγί οὗ οσδϑεϊηρ ἰΒς ἰοὶ μβδὰ ὕδεη Ἰοϑὲ ἴῃ {με ροβίεχ. οοτασαιυηΐϊν, δηὰ 
που]ά ὃς τεβίογεά οἷν ὃν ἴδε δάνεπηϊί οἵ (δες Μεββίδηϊς γσυ]ς (Εμ4.1», 53ο 
ΘΔ ΟἹ 1 5. 144). Βυΐ 81... 8} αἰνίπαιίΐου που]ὰ θ6 τοαυϊγο ἀυγίπς 
[δε εχῖϊε 858 τὶ] 85 δὲ οἵ μεγ {ἰπηεβ, δηὰ ἴξ πσου]ὰ θὲ τπηῆογε παίυγαὶ ἴο βιρ- 

Ροβε ἰ8δῖ {πε ὕτίπι ἀπά ΤὨυπηγηνπι, τληρ. ϑοπα ρου αν ̓ γεβεῖν ἀρρᾶ- 
ταῖυβ, Βδὰ θδεη ἰοβὶ, ρσοῦ. ἰῃ ἴῃς ἀεβεγυςτίοῃ οἵ δε ἰεταρὶς. [ἐξ πιυϑὲ 
Ῥε οοπέεββοά, βοσχενεσ, ἱμδὲ 4 βέγίοϊ ςοηῃϑίγυςξίοη οὐ {6 πψογὰβ γβί μεσ 
ἔανουϊβ Μογ.δ5 νίενν, βίπος [με ἀεβἰἀογαίαπι ἰ5 “8 ρζ. ἴοσ ἴῃς {5τ1ὰ δπὰ 
Ὑβυχηπιΐπι "ἢ; οἰβογυγῖβε τὲ ββουϊὰ ἐχρεςὶ “ὑπι}} Ὁτίπι ἀπά ΤὨυτητηΐπ 

ΔΡΡΕΆσ ἔοσγ ἴδῃς ρζ." [ἰ 8 ροβοίδὶες μδὲ [ῃς 1058 γὰ8 ἀπε ἴο [με δθββηοδ 
οὗ κεν. ογ ἐμεῖς ἀειεγογαϊίοῃ. Ετοῦὶ Ὠΐ. 33" ἰἴἃ πουϊά ἀρρθᾶὰσ ἱμδῖ 
τιῖς τηεϊῃοὰ οἱ ἀϊνίπδιίοῃ τγὰβ ργδοιϑϑά ὃν ἴμε ἴ[μεν., δῃηὰ πὶ τῆς ἀϊ5- 
εβίδεετῃ οἵ (μῖ58 συ]ὰ ἰδῈ δὲ τῶδν πᾶνε Ῥβδθ Ἰοβῖ, δὲ ἰδδϑὶ 350 δ 88 

1:15 εαγὶν ρεσοά ἰπ [υἀ8} 8 οοποογηθά. 
Βετίἢ. 38 γ5 ἴδε ἔδοϊ {μαἱ ἴπετε γὰ8 ὯΟ ρΓ. σδρδθϊε οἵ υβίηρ (5 πηοι βοά 

οἵ ἀϊνϊπαιίοη, θυΐ {μαὶ ἴξ νγὰ8 ἐχρεοϊά ἰδαῖ οὔβ πιρῃΐ δγῖβε, ροϊηΐβ ἴο 
ἴδε εδιὶεβὶ βίασε ἴῃ ἐε πεν ΟΟτα λυ ΠΥ τ Ώεγα ἔδοτε τγ88 ρσο. πὸ ίσἢ 

ΡΓ. (ϑο 85πι. ζέσίοη, δ). Το βδογοά οὶ νγὰβ υϑοᾶ, Βα βᾶγβ, ἴῃ ἰδίοσ {ἰπ165 
(Υ. 108. 4“. 1, 8, ο, δίγας 365). 
ΎΒεγε ͵8 δὴ εἰδδοσγαίς ἱγεδϊπηεηὶ οἱ ὕτίπι δὰ ΤΕἈυπιπγῖπὶ ἴῃ 4.ῦ05Σ. 

161" 4. δγ Μυβθ-Ασποὶ:. Ης ἰάεπιῖβε5β (6 αἰνίπαιίου ὈῪ ἴδε ἐρῃοὰ 
σὴ τμαὶ οἱ (με ὕτίτα δπὰ ΤὨυπιηνῖπι, δπὰ σοοπηδοῖβ στ (Β6 ΒΑΡ. 
“ἸΔὈ]εῖβ οὐ ἀεβεηγ᾽" δπά ἐχρίαἷπβ (ἢ τογάβ 85 ἀεσίνοα ἴγσοτῃ [ῃ6 ΒΔ. 
μγ, “ σοτα πη δηα,᾽ δηὰ ἐμηρηε, “ογδο]ο.᾽" 1 8 5ἰχηϊβοδίίοη 8 ἴο Β6 

ἰηνεηῖοά, ἰξ πουϊὰ ὈῈ τὰ }] ἴο βθθκ ϑοπιοϊ ῃΐης ταοστε ἀρρτγορσγίδίς, ϑιιςο ἢ 
85 “[δνουγαθῖς᾽" δηὰ “ἀπέανουγα!ε.᾽ Οἡ [ἢς υϑ6 σ. ἑ. 

δ9. ὕγ] ἰβ. Α58., “ἍΠῚ οἵ τυΐπβ,᾽ δηά δρριϊοὰ ἴο τωουπμὰβ8 πϑϊς ἢ ἀγὸ 
1165 οἵ δποίεηϊ οἰτἶεβ. Α58 μαζί οἵ π. ρ. ἴπ ΟἿ᾽. οἷν ἴῃ Τε-Αδὶδ (ΕΖ. 
35), ἃ Ρἷδςε ἰη ΒΔΌ.---2.0.5] 8 (Π6 πδτης οὗ ἃ βρ᾽ τυ] Ῥείη, σοσηπιοη ἴῃ 
ΡΪ., «Βεσυδίῃ). Α5 ἃ ἢ. ρζ. ἴος. ἴὲξ ἰβ ἄυ. Ἐϑά. ἰοΐῃβ8 σῖτὰ ἴδε πογὰ 
[οΠ]ονίηρσ: χαρααθαλανβ, χερουβιδανΐ-. Ιὲ ταΐϊσῃξ Μὲ ἃ τηδίδι μβεβϑὶβ ἔογ 
9 (ΕΣ. 1)), ἰδεπείοά ὃγ ΗΠρτγεοβὲ 88 ἃ οϑπαὶ ποᾶ Νίρρυγ, ζαδαγιε 
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(Μωναςῖμ δοης, ἰχ,").--οῖκ) ΝΕ. Ἰγυκ ὦ Ηδαν ἰανουτβ ΕΖτ., [που ρὴ ἰῃ Νε. 
Β [85 Ηρων.---ὯΝ] Νξ. ὍΝ 5. 8 σομπηπιο ῥγεβ ἢν πδπῖς, Βαϊ ἱταρτοῦ. 
85 ἃ ΒΔΡ. ἢ. Ργζ. ἰος.--ἰεγωδ, Αἀάση δπὰ 1ρερν ον] Βανε θοεη ἐχρί δἰπθὰ ἃ8 
Ὡ. Ρ.» ἴδε ῥτγεοδάϊηρς ἢ. ρσ. ἶος. θείης τηδγκοὰ ὃν (δε ργεδχοὰ ἐεὶ, ψαὶς ἢ 
8 ποῖ ἰουπὰ 18 ἐπ εθε ἔτος; δυΐ (ῃς ἢ. Ρ. τὲ ρίνϑη ἴῃ νν. δ “-, δηὰ 
οοὐά ποῖ δείοῃς μεῦα υη]685 ἰεχὶ 8 ἀἰβαιτδηροῖ. Ἐϑά. ς" γ᾽εἰ 5. θεῖ- 
ες γεβϑυ 5 ἴμδη ΜΤ': ἐξεὶν ἰοαάεγς τσεγε Ολκαγαίδαΐαπ σπὰ Αἴαγ. Ουϊδς 
εἰπεη 8 ου [15 θαβἷβ, ἔμ υ5: γον Τεῖ- Με ει αμὰ ἤγονε Τεῖ- αγελα : Κεγμδ- 
Αἀάση απὰ ἸτΕΡΚΕΥ ἰοεγε ἐπεὶν ἰεαάεγς. Ἡγούμενος αὐτῶν (Ε54.) -Ξ Ὀφκα, 

δηὰ (58 οοὐἹὰ ερ5}}γ θὲ οοττυρίεά ἰο ποπ. 3 Εϑά. 5ῃονβ βαα ἰεχί: 
2 ννποῖβες ἐογμνι. ΤὨΪΐβ τεδαϊηρ βιιρρεβίβ [μδὲ ἴδε ρεορὶς ἀεβοσῖθοά ἴῃ 
νν. ".-46 φοηϑίυἱοὰ 8δῃ ἱπάερεπάδης οαγανδη.--60. (ΘΒ [85 ἃ ἰουτί 
Ὥϑιης, Βουα. Ἐπα.5Α 65 θυΐ ἔττο πδιης8, Ασαν, Βαεναν. 

61. Ἐϑά. ΒΑ ς8ε 89 δῇ Ἐχρ δηδίογυ -ἰ- ἐζεςε ἰαἑὰ οἱαῖηι ἰο ἰζε ῥγίεςί. 
δοοᾶ, απὰ ἀἱά ποί οδιαὶπ ἱ!.---ῖ  ] ΝΕ . τλϑγιὶ ἃ τεδϊπρ δἀὐορίοα Ὦν Βδεσ 
Ὀυϊ ποῖ ὃν ΚΙ(ίεΙ. ὦ ρἶνεβ νατίοιιβ ἔοστηβ, διιοης σὩῖο σὲ Αβ(ε)ια 
θα. ἴῃ Νε.) δῃὰ Οββειαβ, Οβδιαλ (ἴπ Ἐ54.) διὰ Ὠδουιαΐῖ- (1π ΕΖτ. διὰ 
Ἐ54.). Τῆε νατίδηϊβ πιδκε Ηδθῦ. βυϑρίεΐουβ, θυΐ ἀο ποὶ αδἰοσὰ πιδίεσίδὶ 
ἔογ ἃ τγεβίογδίίοῃ.--- 7] 8 ὑπυϑυλ!ν τγοὶ] διἰξεβιθὰ ἱπ ὦ, [ῃς οἷν 5ἰρ- 
Ὠἰδορηΐ νατίδιίοη δεΐπς Αχβως (Ε94.8), δθυξ ἔδετε ἰ5 ἀουδὲ δρουῖ δες 
Ῥοἰπιίης, 45 τὲ δηὰ Ακχίχ)ους ἰῃ ΕΖτ. ἀπά ἰῃ Νε.1 (ἐ. 6., γηρ5).--οὐὐτο}] 
Ἐϑά. ς": τεδὰβ 7αδάοις (Τα 2) τοῖο ἐοοῖ ἰο τοῖϊε Ατἰξία οἵ ἐπε ἀαιράδενς 
οἵ Ῥβαεσεϊδαΐμς απὰ ἦε τυας οαἰοά ὃν κὶς πανιδ, δὰ ενϊἀεηὶ σοηξυβίοη οὗ 8 
βἰπιρίε βαββασε. ΤΉ ἰπιεγεβείηρ ροΐηϊ 8 ἔδε πδπια οἱ ἴῃς τίς. Ῥμδὶ 
διανος ͵ἴ8 τπηδᾶβ οὗ πϑπ)68 ὈῪ πιοίδί μεϑὶβ 8 βϑῆονγῃῃι ὃν Β: Ζαρβελθει ἴῃ 
τῆς ἄγϑέ οσούυττεηςε, θυὶ Βερζελλαει ἰπ [86 ϑεοοηά.---ὉΦ]. ἢ συῖπς 

τὰ. ᾿οΦ᾽ 88 δηϊεοθάεηϊ ἰ5 ΒαγζΖίὶ]αὶ.---62. ϑοπὶε οοττοςίίοη οἱ (δς ἰοχὲ 
8 τεαυϊτοά, Τλοδε οἷο αγε εηγοϊϊδα ὃν ρεμεαίοεν ςδηηοὶ Ρὲ ἴῃ δρρ. 
πὶ ἑλεῖν γερίσίογ, πὰ ἱπ δος ἴδογα 5 πο στγαπηπιδίϊςδὶ οοπβίσυςϊοι 
δὶ 811. ὦ οβεῖβ στεδὲ ναγίεῖν; ΒΑ ἰσδῃβεγαῖθβ οἱ μεθωεσείμ; ἵ' 

Ὑενεαλογοῦντες (80 ἰῃ Να.); Να ΒΑ ἨδΔ5 ἐλεὶγ τογέμε οἵἨἁ δ σαγαφαπ 
(οσς οοσηρδηγ). Ἐϑά. 539 τεηάεσβ ἐν τῷ καταλογισμῷ: Εϑά. γἱ᾽εἰά5: ἐΐε 
κερπεαϊοκίοαϊ υγἴδδης οἢ ἐδεδο δεῖπξ βορὰ ἐπ ἰδ τερίσίεν, απᾶὰ ποὶ δεῖπε 
“οι, δον τοετο γεσιγαίποὰ ἴγονε ἐκεῖν οὗδοε. ΤῊΪ5Β πηᾶκεβ ροοὰ β8εῆϑε, δυῖ 
τ 5ῆονβ πιεγεὶν ἃ ἔγες μη] οἵ {πε βαᾶτῆς ἰεχῖ. Βυ ἃ 53]σῆϊ ἰγϑηβρο- 
5βἰ('οῃ τὸ οδ σγοβίοσγε με ἰοχὶ, ρυϊείης ἴΒς ἰηΐ. Ὀείοτο [86 ρΡίς,, δηὰ τοδά- 
ἵπα 38. 85 Νε.: ΝΥΌΣ ὈΦΓΟΓΩ κν, ἐμσδε σεαγοηοά ον ἐεὶγ τεοογά, δμὲ ἰλεὶν 
ἐηγοϊηεο σας ποί Ἰομμᾶ. Τῆς ρίς. οὐσπητοῦ ἀοε8 ποῖ οὐςΓ εἶπτν., δπὰ 
ἰπῇ. ἰ5 υϑοὰ τεχυϊαῦῖν ἴῃ ἰδῖε Ηςδ. τηηρ. ποθ εδι ον οὐ εητοϊπηεηὶ (Νε. 
51 ΓΒ. 433 ςἴ γε οἱ ῥα55.). Ἧε ἴᾷεῃ Βαᾶνε ἃ βϑυϊίδοῖς βυδ). ίος ἡομμά. 
Τῆς τεπάεγίηρσ “ἔμεν [086 ργ.] τόσα ποὶ ἐουπά " ἀοεβ ποῖ ξίνε ἴῃς τίρῃς 
ἰάδα, ἴοτ 186 της. 8 ἐμδὲ ἴῃς ρμοᾶάΐστεεβ οουϊά ποὶ θὲ ἰουπὰ.---ἶκ2ν)} 
ΘΔ: ἀὅεῆ]6ς (ΑἘΝ.Ὁ “ροἸ]]υϊεὰ ἔτουα ἴδῈ ργίεβι βοοά᾽. Βυΐ ν.5, 
σι ῖο 8. ἃ ἔυγῖμος βἰδίοιηθηΐ δθουϊ ἐμς οᾶϑε οὗ ἴμ686 ρζ., βδδονβ ἰδὲ 
ἴδεν πεσε βἰ πρὶν Ὀαιτοὰ ἔγομλ ϑοσνίος ὑπι]} ἃ Ρσ. ἄγοβα τὴ τ δι μοσὶ εν 
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ἴο δὐ)υάϊςαϊς (δ τπιδιίεσ. Ἐυγίμοῦ τὰ πὰ {μὲ ἰογτι υβεὰ ἰπ Μα]. 
11. 12 (ΟὩῪ οἴδογ υ86 οἵ Ρι..) σβεγε ἴῃς ἀεπ]πρς 15 ποῖ δοῖυδὶ. ΤΒοσα 

᾿5 Ὧ0 ἴοστηδὶ ἀδροπί(ἰοῃ οὐ ἀεϑεοσγαίίοη ἔγοωι οβίος, Ὀὰϊ ΟὨΪῪ ἃ 80.5- 

Ῥεπβίοῃ. 
868. Κγσ Πη] ἰ5 ἑουπα εἶβυγ. ἰῃ Ν . 746-49 89 τοῦ, ἰη [ῃς αϑὲ ἔτγο ρ85- 

88.555 ὈὉΓΟΡ. ἰηξετροϊαϊο. (ὦ ἰακεβ ἰξ 85 ἃ ἢ. ὑ. ᾽άθερσαα, ᾿Ασερσαθα, 
Ρυῖ ἘΞά. ς9 Ναιμιας καὶ ΑτθαριαςΒ, Νεεμιας ὁ καὶ Αταρασθας. Τῇ 

ποτὰ 15 Ῥεῖβ., Ταγξαία, Ὀυϊ (86 ἐχαςὶ ἀεδηϊίοη 8 ποῖ οεἶθᾶσ. Μοββ8 

τεραγὰβ ἰξ 85 γοίειτίηρ ἴο ἃ γογδὶ οοσηγηϊβϑίομες (0.8. ἱν,,ν}), Μεγ. 
Βοϊάβ ἐμαὶ ἰξ ἰβ ποῖ ἴῃ6 πάις οἔ δὴ οβῖῆςς ᾿ἶκὸ σονεγῃοσ, δαὶ ταΐμεσ 8 

Ἐς, “ἷ5 Ἐχοεεπον" (Εηπέ.1"») οὐ “"Ηἰβ Ἐδνεγεηςς," 85 Μοββ βυρρχεβίβ. 
-τ φκ] 5 Βεῖα υϑϑὰ 85 ἃ βίπιρὶς οοῃ)]. ΤΒε νοσγὰ ἰ5 {{π|16 τῶοσε {μ8π ἃ 
τλδυῖς οἱ τεϊδίίοῃ ἃ8 ἱηνεσίθα οοσαπηα8 ἃγε ἃ τηδτῖς οὗ ἃ αὐυοϊδίίοη; (8 
ἰδ 8 οοσωσηοι ὑϑᾶσε, ἴδ6 πογὰ Ῥείη ἰγϑηϑιδίδοϊα ΌῪ τδην αἰβογεης 
Ἐπ 15} οοπ73.--- 5} Εϑά. 59 μετέχειν “5ῃᾶτα ἰη.᾽ ΤῊΪΒβ ἰεχί αἰϑο τεῃ- 
ἄεῖβ ἰαϑσὲ ρατί οὗ ν. α ἀΐφὰ ῥγίεσέ [ῤνίεσιΒ] οἱοιπεᾶ οὐδ ἐλε τεαηίεσία- 
ἥοη απ ἰδ ἰγμέδ. το] 2} Ν 6.66 7555 ἃ τεβϊησ ῥγεξεστοα ὃγ Κιξεὶ, Βυῖ 
Ἐϑὰ. βυρροτίβ Ἐζυ. ὕρέηι διὰ Τἰἀμηεηε ἅτε ἰουηὰ ποτα οὐἱν πίϊπουΐ 
τς ατὶ. ΤῇεἊ πογὰβ δὲ υϑυλιν (Εχ. 280 ἴων. 86 τι. 335), Βαϊ ποῖ 
ΑἰναυΒ (: 5. 285 Νὰ. 275) Ἰοϊπε, ΤΈς δεβὲ εχρδηδίίοη οἵ ἴῃς υβᾶζε 
ἷᾳ ἰουπὰ ἱἰπ ἔπ τεβίογοὰ ἰοχί οἱ : 9. 144, ""δηὰ 580] βαἰὰ υηΐο Ὑδησθα 

ἴῃς Οοὰ οἵ Ιβγαεὶ, ΜΕΥ ἀοβὲ ἴδοι ποῖ δῆτε (ἢν βεσνδηΐ ἰο- αν: ἰΐ 
1815 συΐε ΒΡῈ οἱ τὴς οἵ οὔ ]οπδίμδη τὴν 3οῦ, Ο Υδηνπεὶ ἴῃς Οοὰ οἵ Ιϑγϑεὶϊ, 
ξεῖνε ὕτίπι, δας ἰξ ἐδῖ5. συΐε Βα ου ΤὮΥ ρεορὶς 1β8γϑοὶ ξῖνε ΤὨυχηπιίπι.᾽ 
ὕτίπι δπὰ ΤὭυπηηγπι πουϊὰ ἐπεη ΡῈ ἵἔπο οδ͵᾽εςῖβ ἀσασσῃ ουἱΐ οὗ βοιὴθ 
Ρἴδος ὃν ἴδε ὑσ., ομὲ τηηρ. κ'γεβ᾽" δηᾷ ἴδε οἴδβεσ "το." Τῆς υβᾶρε γγ89 
ΔΡΡΑσθμ ΪΥ εατὶν, δηὰ ττὰβ αυἱΐα ὑπκπονῃ εχο. ιἰβίοσί αν ἴῃ τῃ6 
Ῥοβίεχ. σὲ (ς[. Βυὰ. οἢ 1: 8. 145, 28. δηιὰ Β0Β., σβεσγε οἶδε σεΐετ- 
ἐῆοεϑ ᾶγε ψίνεῃ). 

64.671 -- Ν6. 7 δ Ἐπά. δ. 5, ὙΠΟ ἰοίδῖ ἤρυγοβ οὗ ἴδ 
ΘΘΏΒ115.--Ἴἰ ἀρρεᾶῦβ ἰμαῖ 186 7υάδαῃβ μὰ ἃ ἰασρὲ πύυσηρεγ οὗ 
βίανθ, πιδὶ6 δηὰ ἔεπιδὶθ, θεβϑίεβ 736 Πούβεβ, 245. τη} 68, 435 
ΟΔΙΏΕ]5, δηά 6,120 85568. 

θ4. 41} ἰδ σοπεραην ἰοροίήιον (ἸτοτΆ]Πν, ας ορι6)]. ὙΗΘ ποτὰ ὉΠΡ 
ΤΑ Δη5 ΟΡ, ἐδ6 δαογοά σοηργεραϊίονε, ΟΥ σορεραηγ. Τὶ τὸ- 
ἔεῖϑ ἴο 8ῃ ογρδηϊβοὰ Ῥοάν δηὰ βυσρεβίβ ἃ ἀδίε ἰαΐθσ ἴδῃ Ουτυ. 
ΤΆ ἰοία] 15 42,36ο ογ 42,32ο8 (ὦ ἱπ Νε.). Ἐβά. ς" οοπίαίηβ ἃ 
᾿π ηρ εἰαυδβο, τεδάϊηρ: Τὴδ τυλοῖα ΤΙ Ξγαοὶ ἴγορ; ἰες γεατς απὰ 
μριοαγὰ δεσίάες οἰαυες ἀπά τυοπιοη (1): (γοηι ἐιυοῖθα γέαγς δοδίάος 
»ιαὶς απὰ {ἐ»παὶε οἴσνες (ΒΛ). ΤΈε Ἰαϊίεγ 18 ἴπ6 θεζῖογ εχ, δηά 

δοοερίεα Υ αυῖδμε, ἴον ἰξ 5'ανεβ ἃπὰ νουηθῃ Πδα Ὀδεῃ τπθῃ- 
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ἰοποὰ νὰ βῃουϊὰ μᾶνε εχρεςοϊβά ἴο ἢπὰ ἃ {υγίμεῦ βἰδίεπιοπίὶ 
δου ΜΟΙΏΘΩ 88 ΜῈ}} ἃ5 δρουΐ βίανεβευ 6δ. 454 ἐμεν μαά 245 

(2οο ἱπ ΕΖ.) οἴπρεγς ασμᾶ ϑομρϑίγεσϑες). ὙΉΘ656 ἅγὰ ποῖ [86 ἴδπι- 

ῬΙε βίῃρογβ, [οσ {ΠῈῪ μᾶνε θδδῃ δἰγεδαν δηυτηεγαίεα ἴῃ ν. “, δῃὰ 
ΜΟΙ η ΜΈΓῈ Θχοϊ υἀεα ἔτομπι {πε ἰδ Π1ρ]6 βεγνίοα. 

Ὑπετγείοσε ἴῃς τεδαϊησ γὺορ “'βοῃφβίγεββεβ᾽, οἵ [ῃε ἰδετρὶε ἰπ Απι. 83, 
του δαἀοριεὰ ὃν νε., ἰ5 βοδγοοῖν ροββίθ]ε. Ὅῆα ἔοστῃ ΓΥΥΡῸ οοσυγθ 

ΟἾΪΥ Βεζε, δηὰ {δε πι. σἰτβουΐ [86 ἀγί. ὁσουγβ αἰβνν. ον ἰῃ 2 (ἢ. 205, 
ΑΙ! τμε ὦ τεχὶβ βανε 186 πνογάβ, δῃὰ ἐπεγοίοσε βϑυς ἢ δὴ ἜπιθηδἝϊοη 85 

“00}}5 δῃὰ οονβ᾽᾽ μᾶ8 0 βυρροεί. 

Τα γδ ἐχρίδηδίίοη ἰβ ποὶ [8 ἴο βεεῖ. [Ι͂ῃ 2 5. 1055, Ὑ ΒΕΓΟ 
οὐΠουβὶγ ΒΑγΖί]]ἱ 5 [η6 βρβάκεσ, ἴπθγὲ 5 παιηθά δπιοηρ {δε 
Ρίδαϑυγεβ οἵ 186 οουτί “δε νοΐςε οὗ βίπρεῖβ δῃηὰ βοῃρϑ :» 
Τῃ ἘςοΙ. 25 νὰ πᾶνε ἴΠε 58 Π|6 βίηρειβ δηὰ βοηρϑίγεββεβ τῃθπ[οηθα 
δηοηρ [Π6 νᾶτίουβ ρἰεαβυγεβ ΠΟἢ ΚοΟΠοΙεῖ ἢ μδα βουρῃῖ. ὙΒΕΥ 
ΜΈΓ 6 Δηἀ ΜΟΠΊΕΗ ΕἸ ρ]ονεά ὈΥ Κίηρβ δηα ΠΟΌΪ65 ἴοσ βηΐεγ- 

ἰαϊηπηθηῖ. Απμά ἐμεγ δαά, ἰ5 ἸαςΚίηρ ἴῃ Εδά. δἀπὰ τᾶν Ὀὲ ἃ ρἷοββ 
δαάάεά Βοῖε ἴο βεζνα 85 ἃ ςοῃηῃθοίίηρ [ηΚ. ϑίεγίγιοα γρυεβ [μα 

186 Ὡυμαθογ 5Βμου]ὰ θ6 245, 45 Νέα. 757, 580 ΖΙ]οβϑθη, ΖΑ͂. 19ο4,15. 
67. Βομν δωμάνεά απά ἐδίγίγ- υε σαρι6}5] βθοταβ ἃ ἰᾶῦρὲ πΌΠΊθΕΓ 
ἔογ ἃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ 88 ῬΟΟΥ 85 ἴμε86 6χί!ε9 τεγ. (δ ἴῃ Να. πιθη!οηβ 
2,70 45868 δηἀ οὔῖβ [Π6 ΟἾΒΕΙ δηίΐπιαὶβ δἰϊοσεῖμεσ. ὙΤΒε Ὀεϑὶ 
Μ88. οὗ ΜΤ. δεῖς Πε Βοῦβεβ δηὰ πλ0168 οἵ οὖσ ἰεχί (υ. ΚΙτεἰ δηὰ 
Βειῖ.). Τὸ ἰεχὶ μὰ5 θθεὴ οβδηρθά ἴο ἀστϑὲ ἢ ΕΖγ. 

64. ἼΠκ3]. Ιῃ ἐὰν Ηεῦ. Ἵπκ Φ ΝΜ 5. υϑοὰ ἴο Ἔχργεββ ᾿οἰπὶ δείϊίοῃ, 
δ. ζ.» “411 [Ὡς ΡῬϑορὶς τοβϑα 88 ὁπ6 τβδῃ᾽ (7υ. 2ο). Τῆς ἰεχὶ ββονϑβ ἃ Ἰαίς 
υϑᾶρα. ΤῈ τηρ. τοαιϊγοά Βετε 15 “ςοπιδὶ πο," τ ῖς ἢ ἰπ εατὶν Ηδῦ. 
νου θὲ τῖρν, ΤῊΣ ποσὰ 5 Ὁπηθοσββασυ δηὰ ἷβ βισίοκοη οὐἱ ΒΥ συΐδε. 
--θδ. ΠΥ ΌΥ ὈΥΥΦΌ]. Α58 1686 νογαβ σα ζο]ονοα ἀΐγος!ν Ὁν ἴδε |15ὲ 

οἵ δηϊπηαῖβ, ἰξ 868 Ῥθθὴ ργοροβθά ἰο σὰ. γυον ΣΡ “θ0}}5 δηὰ ον. 
ὙᾺ5 8 τεὐοσϊοά ὃν Ἠαδϊένυ οἡ (δε στουπά μαὲ (8686 δπίπιαὶβ οου]ὰ 
ποῖ ἰἷνε ἰῃ ἴῃς ᾿ΟΥΓΏΘΥ δοσοβθ ἴῃς ἀεβετε (ΥΑ. Νον.- ες. 1800,.5). 

Ἧνε ββουϊὰ ῥγοῦ. τὰ. 48 2 5. 189 2 (Β. 3ς᾽" Εςοϊ. 28 ΓΥΎΨῚ Ὁ ἃ5 
18ε 88πιε εἶα88 οἵ ρτγοξεββίοῃδὶ βἴπροτβ ἰ8 πιεδηΐὶ. Τῆς στί τεῦ Ἀ85 πιΐϑ- 
ἴλκεη τς ψογὰ ἴο πιοϑῃ ἐεηερίς σἵηξεῦς διὰ τηοα!οὰ [δ δοοογάϊησὶν. 
ΕἼΒΟΠΕΥ ἀγριεβ ἴοσ {πε εατὶν ἀδΐα οἱ ἴῃς |18ὲ ἔτοπι ἴμε τυδπίίοη οἱ ἴμε86 

οἰαββθεβ, ίοσ ἢδ 58 γ5 ἴμεν ψουϊὰ βοοῦ Ὀδ βοαϊίογοά δέξζεσ ἴῃς τεΐυγῃ 80 1μδὲ 
8 ςεηβὺ5 ποιὰ θὲ ἱπιροββίθ!ε (Οἦγ. ἔγαξοη,").----Θ7. ὉΠν ὉΠ] ταυβὲ θὲ 
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τὰ. δἃ5 ψῈ Ββανε ἐλεὶγ ἤἄογϑες, εἰς., 50 ΟδΒΑ ἴῃ Εζυ., ὦ" ἴῃ θοῖῃ. 4δΒ ἴῃ 

Νε. τηεῃιοηβ Ὧ0 οἴ μοῦ δηϊηγα 5 (μη (86 45565.--- ΝΥ] “τηγτίδα,᾽" “ἴδῃ 

τιουβαπά,᾽ 5 σουασηοῃ ἴῃ ροβίεχ. Ηθρ., θυΐ ἰ5 ποῖ ἰουπά εατ]ϊοσ; ἴος 

Κι. ν9Ὲ (Ηοϑ. 8:3) 15 Βεϊίεγ τὰ. 5 Οὐ. ᾽ν ἴδουρῇ Ηδγρεσ δοοερίβ ἔοστηεῦ 

((0Ο)).--τοπϑθ}] ἰβ ργείεγδθ!ς ἴο "50. οἵ Νε. 
ΤῊΪ5 Ἰαβὶ μαζὶ οἱ τς 115ὲ (νν. 5-9) οἴἴεγβ ρϑου ας αἰ βη ν ἴο τῃς 

ἱπίεγργείεσ. 1 τὰ βυρροβϑά {ῃε [15ὲ ἰο θὲ δαυῖν, ψγεὲ βΒβου!ά θὲ ρυΖΖὶεὰ 
ἴο Κπονῦ μον (ἢ 15 σοτυρϑην οἵ Ὀἱ Π τ πι5 σοὶ πιοσε ἰῃδῃ 7,οοο 8ἰανεβ, 245 

5'σεοῦβ ἴοῦ επἰεγίδἰηπηεηΐ, δηά 4 ἰασα πυροῦ οἵ αἰ πιαῖ8. ΤῈ Κπονΐ- 
οάχε νὰ ᾶνε οἵ [μΐ5 ροτίοά 4} Ξιιρροβίβ ἃ ρβθορὶε ἔετν ἴῃ Ὡυσαθοῦ ἀπά ροὸγ 
ἴῃ τοῦ ν σοοάβ. [πῃ ΝΕ. {ἰπ|ὸ ἴμοτε ποσὰ ἃ αν βἰανθβ, δαΐϊ {μ 658 
πεῖ Ηδρτονβ γεἀυςεα ἴο (μαῖ σοπαϊ του Ὁγ ρονογίγ. Νεῖὶ. βἰσυμρὶοά 
Βατὰ δραίπβε (8ε βϑυβίθηχ ὉῪ σῖο (ἢ ροοὸῦ ψοσα 8ο]4 ἱπῖο βίανεγυ. 

Αἴτεσ Ηἰβ γτυὶε επάθά, ἰΒε βυβίεπι τηδὺ δανε μδὰ ἃ ἔγεε ῃδηά, 30 1πδΐ ΌγῪ 
Ἐξζτγα᾿ 8 {ἴσης ἴπεσα πιᾶ  Βανα Ὀδεη 7,οοο 5δἰανεβ ἰῃ ἴῃς Τυἀθδη ρῥγονίηςα. 

Οἱ ἴδε οἴβεγ Ββαπά, ἔδοσγε 8 βοῖῃθ γϑδϑοῃ ἴογ δε!ϊθνίηρς τἴ86 1151 [156] 
ἴο Ὀε οςοπῃηροβίξε, ἃ ατονίι τεβυ ἰηρς ἔγουι δ ἀϊτοπβ. Ὅς ῥυίεβὶν ραγὶ 
68Ρ. θεδῖβ ἐγᾶςεβ οὗ ἰδίβηθβ8 ἴῃ (8ς οἷοβε αστγεοτηθηὶ οἵ 811 (ἢς ἰεχίβ. 

88 Ἢ. -- Νε. 15 7 Ἐβά. δ“. Α 115: οὗ Ἄοοπίτ δυιοπβ.---Αβ 
88όνσῃ Ὀεΐονν, ἰῃ Να. [86 σἰ 5 σοτηδ ἔγομι ἴῃ 6 ρονθγῃου, δὲ ομϊοΐϑ, 

δηά [86 ρβϑορίβ. Νίβ. ϑὰγ8 ποίῃϊηρ δδουΐ 1Π6 ἴεωρία, θὰϊ ΟὨΪΥ 
Βᾶγ5 [ῃ6 ρί15 ἅτ ἴοσ ἴῃ6 ψόσκεῖβ. Ηδργα [86 ἴθ Ώρ]6 5 ἴῃ οὐὔ- 
ἦεεῖ ἔου ψ πο ἢ {πὲ σοπίτ θυ ςοη}5 γα πηδάε.---θ68. Κγλεη ἐδον σαπια 
ἰ0 {1:6 πομδε οἵ γαΐηυοῖ, τολέοὐε ἐδ ἐπ Χογμδαίοη]. ΤΉεθα ψογάβ 

ἱΩΡΙῪ 1[Παὶ [ἢ ἴδπιρὶα νγᾶ5 αἰγεδάν θυ}, ἀπά πουϊά τεχυΐγο υ5 
ἴο ἀδῖε {Π6 ραββαρὲ ἰδῖεγ [δὴ σις. Βαϊ (ἢς [ο]] ον ίηρ Ἔχρτθβ- 

βίοῃ, ἐο 56ἱ τ μῥοη ἐϊδ 5146] ἰταρ 168 1υ5ὲ ἴῃς σοῃίγασυ. ε τυιβὲ 
τερατά [Π6 ΜΟΓά5 88 ἃ ἰδἴεγ ρίοββι Α5 ψὰ ἢπά ἢτϑί “βουβε οὗ 
Ὑλνν ἢ, 1μδη “Βουβε οὗ Οοά,᾽ νὰ τᾶν βυβρεοῖ αἰθγεηὶ μπᾶ 8 
ἴῃ [ΔῈ ρῖοββ.---Ἴ λον ὑπαάο ζγ66-0}}} οἤεγίηξς [ὁγΥ ἐδ ποιδε ο[ Οοά]. 
Τλε ρύγροβα 5 ρ᾽αἴηϊν ἱπαάϊοαϊθα ὈὉῪ πψμδὶ [Ο]] ον, ἐο σοὶ ἐΐ ρον 
ἐξ εἰσ, ἴ. 6., ἴο τευ] ἰς ψΒοτα 1 85, οη ἴμ6 βροῖ ψἤοτα Ὑ88- 

γΘἢ Δα ἴῃ ἀποῖοπί {ἰπὶῈὸ ῥ]αοθα 5 πᾶπ|6.---θ9. Τον ρανε αο- 

οὐγάϊηρ ἰο ἐδεὶγ αδ᾽1}}}}. Ἐνεη ἰξ νὰ ἴοοὸκ ἴῃς ἤρυγεβ οἱ {πε τε- 
ἴυγηθα [1 γα }]ν (ν. δ), [6 ΔΌ Πν οὗ [ΠεβῈὲ βεορὶε ψουἹὰ ῃοὶ 

ἐχραἰπῃ [ῃς ναϑῖ οΐδ] οὗ ρεγῆδρβ ἃ 88} - τα] θη ἀ01|14τ8 (υ. Μεγ. 
ἔμλμ α.). ΑἹΙ [πὲ ἰηξοττηδίίοη ἄγανσῃι ἔτοσα (6 Ῥεϑὲ βούγοεβ 
βῆονβ [ῃὶ [Πε τεβίογθα σοπητηυηΥ γὰ8 Ροοτ.---ΤῸ ἐδ ἰγΘαΘΉΤ 
6{ ἰπὲ οτε], ἰπιδηἀεα Πεγα ἴο τεῖεσ ἴο ἴῃς ἰγεαβυγυ οὗ ἴῃς Ὀυϊα- 

(ἰκυὶ σι αν 
»χ}λ}) «).} 
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ἰῃσ ἰυπά.---ῬΡν ει δ᾽ ἱρρηῖοδ]. ὙΠῸ ἰυηὶς τψγὰ8 ἃ ἰοὴρ ρατιηδηῖΐ, 
βοιῃθίμῖηρ ἰΚὸ ἃ τάρρεσ. 1ι 8 ΌΤΩ ὈΥ ΙΏ6Π δπα ΝΟΠΊΘΏ. 

ὙὨε β8πὶῈ ψογὰ ἰβ υϑοὰ ἴοσ [υβερῃβ ἴδιηουβ οοαΐ (Οῃ. 373), δῃὰ ἔοσ 
τὰς τοῦε οὗ οβῖοε ψῃΐος 15. ἀφοϊατοὰ ϑβεῦπδ πνουϊὰ Ὀ6 τοαυϊγοά ἴο ἕδκα 
ΟἹ (18. 225). Οπ {8ῖ5 χαιτηεηὶ, Ὁ. 58. 1.5, ΒεηΖ. Αγοὐδε1., Νον. 

Ατολ. ἵμι. 6. ΤΈΕΣ ῥγχ. 8 ἰυπὶς τγᾶ8 πιδάς οὗ ᾿ἴπθη (ν. 165) δηὰ τγᾶὰβ8 

επιργοϊἀεγεὰ (Εχ. 284). [ἴῃ βῆαρε ἰξ νγαβ |κὸ τ8δὲ ποσὰ ὉῪ ἰδυτθθη. [πῃ 
Ζα. 3) νὰ Βανε ἃ ρἱςΐυγε οἱ [ε8. οοι Βοά ἱπ 8ϑοϊ δὰ χαστηεηΐβ, ἰπιεγργεϊοα 
υϑυ δ! }ν ἴῃ ἃ ἔφ. βεηβε (ε. ζ., ΌῪ Μασ. δῃὰά 6. Α. ϑ}11}); δυῖ Ἐν. τε- 

[εττοὰ (δε νἰβίοη ἰο (ῃς ἱηνεβείξυγε οὗ τῃ6 Ρὑγ. ἴῃ πεν τοῦε5 δῖοι δὰ 
}ιβὲ οοπιε ἔσοῃῃ ΒαΡ. Μοάεσιι ἱπιεγργεῖεσβ βανε βοδγοεὶν ἱπιρσονοᾶ οα 
Ἐπ. [Ιῃ ἰδὲ ροβίεχ. ρεποὰ ῥγ.᾽ χαιτηθηῖβ ψουὰ πδίυγα! ἢν θὲ βοᾶγοθ 
δηὰ ἰμεγείοσε βυϊίδοϊε ἴοσ αἰ (8. 

68. 13,5] Εϑὰ. ς9 εὔζαντο ΞΞ ΥΥὙΓΠ τπουσὰ (μ6 Ηρ. οὗ ὙῸ ἰ5 
ποῖ ἔουμά. Ουγ ρτείεγεπος ἴογ οὔς ογ ἴῃε οἰβοσ ἢ}} ἀερεπὰ ὑροη 
οὺὖγ οοποερίίοη οὗ [6 ρυγροβε οἵ ἴδε κἰΓἴ5, βεῖμεγ ἴοσς [86 τεδυϊ]άϊησ 
οἵ {86 τεχαρῖς (ΕΖτ.) οὐ ἴῃς πχαϊπίεηδηςς οἵ με βϑογνίος δἰζογ [Π6 [δρ]α 

νὰ8 Ὀυΐ (Να.).--- ΣΚ] ΤΘΔῊ5 ἐγοασηγε, ὝΣΙΝ Γ3 Να. τοῦ", ἐγέασωγγ, Ὀὰῖ 

ΤῸ ἴ58 οἴζεη οὐ το 85 μεγε.---69. ποκθοπ]. Μεγ. μοὶ ἀ5 ταὶ .μϊ8 ποσὰ 
ΣΟΔΏ5 δεγὰ τοογολίρ (Οοηεεράϊεησι) (Ἐπὶ. 1), ὙῊῈ ποσὰ δρρ ϊεβ ἴο 
ΤΑΔΏΥ Κἰπάϑ οὗ πογῖκ, δυϊ [Π6 ἔδγτα 18 αἰνσαυβ βεπεγαὶ. [ἢ τ Καὶ φν ἰϊ 15 [μ6 
ποσί οἱ ἐεπιρ!6- δυ Πρ, ἀηὰ {πᾶΐ 56 η56 8 πηοδηὶ ὃν ἴδε (Βγ. Βεγε; ἰῃ 2 

ΓΒ. 295 τς ποῦ ἰβ ΚΠ δηΐ πια]8 ργεραζαίΐοσγυ ἴοὸ βδογίῆςε; ἱπ Νὰ. ἴξ ἰ8 
υϑοα τηδην ἐΐπηε8 οὗ {με ν4}}- δυάς. ΒΕ ἴὰξ πλοᾶπβ τε σίου τγοσῖς 

ἴξ ἰδ υβυδ!ν αυλὶβοα 845 ““βεγνίος οἵ ἰῃς βοιϑε οὗ ουὖν σοά᾽" (Νε. τοὺ. 
Τῆς ῥϑββϑαζδβ 6β8ρ. οἰϊεὰ ΌῪ Μεν. δε Νὰ. 216 1319. δυῖ ἰπ ΒΟΙῈ ςα5968 ἴῃ 6 
ἴάεα 18 “εηρασεοὰ ἴῃ Ὀυβίπεβ8,᾽ βεουΐασ εἰ ρουταεηῖ. ΤΈΣ ἱπιροτγίδποδ 
οὗ {δε ᾳυκβίϊοῃ [168 ἴῃ 186 ἰδοϊ [δὶ Μεν. οοηϊθμάβ {πδὶ [μἷ8 ραββασε 
Ῥτεσθάεβ {86 Ὀυϊ]άϊηρ οἱ {δε ἔεπιρὶθ. Ὑῆε «δαγαςῖεσ οἱ (δες γὶ 5 βῆονβ 
(δὲ Μεν. ἰ5 γψβὲ ἰῃ οπὲ γεβρεςῖ, ἐβουζὰ ἢς 5 στοης ἰῃ δηοΐμεσ. ΤΈς 
ΡΓ.᾽ ξατπιεπΐβ δῃὰ {μὲ ον 5 (Νε. γ4) πνουϊά βεσνε ἴοσ ἴῃ ψογβΒῖρ, 

ποΐ ἔοσ {86 του ]άϊηρ. ὙΤδεβε εἰ [15 5ϑθον (μαι ἴπ6 ῥραββαᾶσε [ο]ονοὰ τῃ6 
τευ ϊ]αϊηρ οὗ τε ἱεταρὶς, ἱβουσὰ Ε. 885 τηδάς ἰξ ϑεεπὶ οἰ μεγνῖϑε 'π ΕΖγ. 
-πτ- ΟΣ) 5] ὦ μναῖβ δραχμας Α΄. ὙΤὙδὲ δυϊ βου ε8 ἀγὸ αἰνιάφα, ϑοπια οου- 

ποοίϊης σὰ Ῥεῖβ. ἀαγίς, οἴ βεῖβ σῖῖ ΟΚ. ἀγασΐρεα, 156} οἱὗἁ [οτγεῖζτι 
οτἰίη (νυ. Β0Β. 28. 11,51). 81π|. 8ᾶγ8 (μαὲ ἰξ [818 ἴεγπὶ 8 πηεδηΐ, 

πε ποσὰ τυϑὲ μΒανὲ Ὀδθ ἱπίσγοάυςοα Ἰδΐεγ; Ὀυϊ Πὲ 8 ἰπθυοποεὰ ὈΓ 
μιἷ5 Βεϊε μὲ ἐῃς 15: 5 τθα!ν δεῖν (Σήέοη,.).---)}]. ΤῊ Ϊ8 ἰβ ἃ Ηςῦ. 
πεῖσδὶ υϑοὰ οἰΐεη ἴη ΟἿ. Τα ναΐαε ἴῃ 5ἰϊνεσ 18 9. 92ο. 1| νὰ ἴδκε ἴῃς 
ἀγαεσάηια ἰμϑιοδὰ οὗ (πε ἀαγίο, {1π6 ἰοῖαὶ βυπὶ φίνεη, δοοοτάϊης ἰο ΕΖτ., ἰ5 

δρουΐ φΦ2οο,οοο; οἵ ἰακὶπρ ἴδε ἀαγίς, ἀρουΐὶ θάςο,οοο. Τῆε ἤρυγεβ 50 

(ῃς παπὰ οὗ τς (ῇγ., ψβοθε ἐοῃμάμοϑϑ ἔοσ ἰᾶσζε πιηθεῖβ ἰ8 ἀρρασζεηξ 
ἴῃ 4}1 μἰ8 ποσῖς. -- 2 5] μεχωνώθ Νε.8 χοθωνώθλκ, χοθωνοί ΕΖτι.8 χιτῶ- 
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νας᾿. τ Δἰαυβ 8ᾶ5 στόλάς, ΜΆΪΟΝ 5 ]ϑο ἰουπὰ ἰη Ἐδά. ΤῊς πογὰ 
πλθδῃ5 ἐμηΐο. 1 ἰβ Βεγὲ ποῖ ἃ νεβίπηδηϊ ἰο 6 ΌγΩ ΟἿΪγ δὲ τγεϊϊσίου 
εχεγοίβεβ, θαϊ (Πα αττησηὶ ψόσγῃ 8} (ῃς ἐἶπης. 

681. ἘΖτ. δῃὰ Νε. ἀϊβεν τί εἶγ, Να. Ββανίης ἃ τπυςὶ ἔυ]]ες ἰεχὶ, 85 
ΤΆΔΥ Ὅς 56εη ἴγοσῃ {με (οἰ ονίηρ ραγα ]εἰβ (Ἰποϊυἀΐηρ Ἐπ4.): 

ΝῈ. δοηιέ οἵ ἐδ6 πεαάς ο7 ἐδ6 ζαἰδεγς γαῦε 707 δε τυογξ. Τὰδ Τὶ γελαίδα 
ΕζΖὰῃ. 

Ἐβρ. 

ΝΕ. χανε ἰο ἐδε ἰγοασωνΥ : οἱ, τίοοο ἀαγίος, κο ὑσιυΐς, 530 ῥγ.᾽ 
ΕΖῃ. 

Ἐϑβυ. 

ΝΕ. ἐμπίοβ. Απμά φοπις οἵ ἰδε κεαάᾶς οἵ ἐκε ζαἑΐεγς 
ἘΖα. Απμά τοηιὲ οἵ ἰδ πεοαάς οἵ ἐδε ζαίδενς, τολεη ἐζ6ν σαν ἴο ἐδδ 
Ἐβυ. Απμά τοηιὲ οἵ ἰζε ἰεαάεγς αροογάΐηρ ἰο ἐλεεῖν [απεϊν, τοῖο 

ἐλεν οαπιε ἰο δε 

Νε. 

ἘΖα. ἄοιδε οἱ γαξλισεῖ, τυκίοῖε ἐς ἐπ 7έγηδ. ξανε [γοε- οὐ! οΠεγίπξς [0 
Ἐδ0. ἐενερῖε οἵ Οοἄ, τὐλιος ἰς ἐκ ὕόγιις. νισᾶὰξ α νοῖῦ 

Νε. 
ἘζΖα. ἐδ ἄοιιδε οὔ Οοά, ἰο 5Ξεἰ ἴξ μον ἠϊς σέο. Αορογάἑπε ἰο ἐκεῖν αδὴδ 
Ἐϑυ. ἰο τεἰ {μα ποιιδεὲ μῤοη ἐϊξ οἶΐο, αοοογάϊπε ἴἰο ἐπεὶν 

αὐδὴν 

Νε. ξανε (46 ἔθηχαν, ῥίαοο) ἰο ἐδ ἐγεασεγν οἵἨ ἰΐζδ τοογὰ (Β 
τοῦ ἕτους, γεαγὶγ) : γοϊά, 2ο,οοο ἀαγίος, απ 

ΕΖα. ἐζεν ξανε ἰο (δε ἰγεαξμνγ οΓ ἰἤξ τοογᾷ : κοί, ὅτ,οοο ἀαγίος, απ 

Ἐδ0. αμά ἰο εἶνε ίο ἰΐε κοὶγν ἰγεαδμνγυ οΓ ἰδ τυογᾷ : γοϊά, τίοοο νεπα, σϑπᾶ 

ΝΈ. οὐοεγ, 2,200 ηρεκπα. Αμὰ τοδαὶ ἐξ γεϑὲ 

ἘΖβ. σὥνεν, ς,οοο »ἶπα, απᾶ τοὸ ῥγ.᾽ ἱμηπΐζς. 
Εδυ. τήτεν, ς,οοο »η, απᾶ τοὸ ῥγ. ἐμπῖος. 

ΝΕ. οΓ {πὸ ῥεοῤίε ζαῦε τοας ; γοϊά, 2ο,οοο ἀαγίος, απὰ Ξἴθεγ, 2,οοο »εΐμα 

Νε. (ὦδΒΑ ἰσοῖς δε βαδεαρξε 50 αργοείπ το Ἐπν.), απᾶ 61 ῥν.᾽ ἑωπΐοξ. 
ΕΖ. 
Ἐδρ. 

Το Ἰοηζεγ ἰεχὲ ἰ8 νΈΓῪ βυϑίεσηδίίς:: της αἰ [5 οοτηε ἔσο ἴπγες ϑουγοςβ, 
ἴδ φονότηοσ, ἴῃς οἰΐεῖ, δηὰ ἴῃς ρεορὶς, νι ἰῃ ΕΖτ. {8 Ὺ ἃζὲ 8}} οσεὰ- 

ἰϊοά το ἴδε ςϊείθΘ. Τῆε [406 τη ῖκεϑ 118 οἶδ: 
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οοι» ΓΝ ΚΟΒΕ5 ΒΟΥ͂Σ 

Νε. Οονεῖποσ ἵϑοο [5]30" 50 
(ὦ 3. Φ:- 33) 

Ομβϊἱεῖβ5 2ο,οοο 2,200 

Ῥεορῖςὲ 2ο,οοο 2,οοο 67 

Τοίδὶ 41,οοῸ 4,200 97 

(ιοο ἴῃ 4) 
ἘζΖι. ότι ,οοο 5,οοο 1οο 

Ἐξά. 1,οοῸ ΕΠ.) 1οο 

Νονβεγε ἴῃ [ἢἷ8 βεοϊίΐουη ὧἀο νὰ πὰ 90 σγεδὶ ἃ ἐἰβοσερδῆου. ΝῈ. 
οοπίδίῃβ ἔνο βίδιοπηθηῖβ ΜΕ ΪΟΝ ἃτα ἰδοκίης ἴῃ ΕΖγ.: (1) 30 οἱ ἰῃς ρτ.᾽ 

καττηεηΐβ σέσγε χίνεη ὈῪ ἴδε ΤΊγβῃδίμα δᾶ [86 οἴμοῖβ ὃν “ἴδε τγεβὶ οὗ 

18ς ρῬδβορὶε,᾽" δῃὰ (2) ἴῃς Ἄς β᾽εἴβ ἀπά ἰΒῈ ρεορὶβ εαςἢ ρανεὲ 2ο,οοο ἀδγίοβ 
οἵ ᾳοϊά. [πῃ Εν. ἴμεβε σοηι τ υϊίοηβ ψεσε Ἔχργεβϑὶν χίνεῃ ἔοσ {πὸ το- 
Βυϊάϊης οὗ [πε ἰεαρὶς, τ Βῖςἢ ἴῃ Ἐδϑά. νγὰβ (86 τεβϑυ! οὗ ἃ νοῦν τηδάς 
αἴζεγ {μεῖς ἀγγῖναὶ ἰῃ 7}εγι8., ἃ βἰδιεπηεηΐ ἱγστθσοης ες Ηρ. Νε. 

865 ποὶ ἃ ψοζὰά δρουῖΐ ἰῃε γερυϊ]άϊηρσ οἵ {πε ἐεπηρίς, βαγίην βἰτρὶν ἰπδὲ 
(86 οβετίηρβ τετα “ἴον ἴ8ε νοσκ,᾽" δηᾶὰ ἰμαὶ {μὸν ψεγὰα ραϊὰ ἰηπίο ἃ 

ἔγοαβυγνυ. Εδοὰ ἴεχί Ἴοπίογπιβ ἴο [15 βεϊ(πρ, 8ἃ8 ΕΖγ. ργεοθάεβ (86 
τετρ]ς- υ ]!άϊπς τ 1]ς 'π Νε. γε ἃτὰ χεϊτηρ εἶοβε ἰο {π6 ῥσομηυ αιίοι 

οἵ {πε ἰὰνν ὃν Εζγα. 
Νε. Βεδῦβ υπηλἰ βία κδῦϊε βίρηβ οἵ ἃ οοπηροβίϊε οτγὶρίη, ἔοσ τὰ βανα 186 

ἀπυϑυδὶ ΓΊΝΗ ἸΦΝῪ ΠΥΡΌΣ (ΠΌη. τ Βεΐπρ (Π6 ΟὨΪΚ ῥάᾶγα]]ε]}) ἱπ οὴς ρίας, 

ν. 49. Δα ΓΊΣΝΜΠ ὙΨΜΊΘΥ 85 ΕΖ... ἴῃ δποίβεγ, ν. Ὅ; ἰῃ ν. 4 ψ δᾶνα ἐλευ 

ξαῦε [ον ἐδ τοογξ, ἴῃ ν. 19 ἐἕεν χανε ἰο “6 ἰγεασίγυ οἵ δε τοογξ, διὰ δκαΐῃ 

δε ξανε ἰο ἐλ ἰγεαδωνγ, ν. 5. Ἅ͵) ὁ ἢπά ΓΊ2 "ῆν, ν. 5, ἀἴγοςι!ν ἔο ]ονσθά ΒΚ 
ΜῈ Ὧν, ν. τι, γε ποιΐςε ἔυγίπεν {παὶ (86 ράββαϑε 18 νεσγ αἰϑ)οϊπιθά. 

Τῆε ἄγβί βἰδιεπηεηΐ, “ϑοπὶε οἵ ἴῃε μθαδάβ οἵ ἴῃς ἔδίμεγβ γσᾶνε ἴογ (ῃς 
ποῦ, ν.", ἰ5 βυβρεηάἀοὰ πῇ πουδ δὴν οοποϊυβίοη, Ὀυὶ ἰξ 15 τερεδιοὰ 
ἷῃ ν. 5. στ} ἃ βυϊ4]ς ςοπιϊηυδίίοη. 

Ιπ ἘΖτ. ψὰ δηπά (δΒς οἶδιϑε δδρουΐ (δε ρυγροβα οἵ 1Βς οοηίτγδυϊίοηϑ 
Ῥυββοά ἰῃ Ἀεΐπτεεη ἐῃς 508]. ἀπά (δε νϑ.: “δηὰ 5οπγε οἵ ἴπε μεδάϑβ οἵ (8ς 
δῖ μετα [σβεη (ΠῈῪ τᾶπιθ ἴο {Π6 Βουβὲ οἵ Ὑδῆνε ΜὩΪΟἢ ἷβ ἴθ }6γυ. 
πτιδὰς ίτεο-Ψ}}} οὔεγίησθ ἔοσ (6 Βουβὲ οἵ (δά ἴο ρίαςε ἰξ ἀροῦ 115 56 

δοςοσγαϊΐηρ ἴο {μεῖγ 40 }}}1}] ξανε ἴο 186 ἰγοδβϑυγυ οἱ με ψοσκ." [πη Νὰ. 
1δς 500]. ἀπὰ νϑ. ἄγὲ ἀΐγθοιΥ οἰηθά, ἃ5 1ΠῈῪ ταυϑὶ θὲς; τβεγείοσε τὰ 
ΤᾺΔΥ Ὀσοποίηςα ροβίἐἰνεῖὶν (μὲ ἴΠῈ Ὀγαςοκείεα ραββασο ἰβ δὴ ἰηΐεγροϊδ- 
τίοῃ, ἰπϑογίθα ὃγ {86 τ. ἰο τηδκο ἰδς βίδίεπχθηϊ ἄστεα ψ ἢ 1(5 οοπίοχί, 

8πὰ ἃ ραᾶτί οἵ ἴπε ργεραγαίίοη ἔοσ ἔπε γεδυϊάϊην οἵ 16 ἰεηρὶς. Τα 
Ὑ80]6 ς. 5 ἰπετείογε παι οβιϊοη ΟΙν ἰδῖοῦ (μδη ἘΠ 6 ἰἰπιε οἱ Ζετ. 

ΤὨε ἵεχὶ οἵ Νε. μ88 πιδη ἔθβο ]ν Ὀεδεη οὐϊίεαά ἴο οςοπέοττῃ ἴο ΕΖγ., δῃὰ 
γεῖ ἰξ ῬΕΔΓΒ ἴγασεβ οὗ σγεδῖεσ οὔ κίπδ!γ. Μεν. ῥγείεγβ ἴΐ 88 ἰϊ βἰδηάϑβ, 

ο( α5 30, διὰ 85 ἴδε 9ςοοὺ (οἰϊονβ ἴδε 30 ἰῷ ἴῃς ἰεχὶ, ἰξ ἰ5 δῷ οὈνίουϑ εττος. 
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δὴ ενίάεηςε οὗ ἴῃς ἱπϑυβιςοΐοπον οἵ ἔς ἰεχὲ στ εἰςἶϑαι ἀροὴ ψ ϊςἣ οοη- 
οἰυβέοιβ Βανε δεη ἄγασσῃ (Ἐπ .1" 4). 1 ἰ5 ἀϊῆςυϊε ὑο την (μὲ δὴ 
οὐϊοτ νουϊὰ πᾶνε βυβιετηδιςδιν ἀἰϊϑεγθυϊοα [Ὠς σἰξῖ5 ἀιιοης ἴῃς ἴπγος 
εἶαβϑεβ, ἴθ φονοσγηοσ, ἴδε οἰίείβ, δπὰ ἴῃς τεβϑί οἵ ἴῃς ρεορῖες. 1| να 
εἰϊπυϊπαὶς (86 ρασί 1μδὶ ἰβ οοτησιοῃ δπὰ ἵνο ργοῦ. φίοββεβ γε ζεῖ ἃ 8ι- 
Ῥβίηρν κοοὰ ἱεχι: σμώ δορις οἵ ἰδ ποαθς οἵ ἐπε αἰδετς φατε [οΥ ἐδο τοογὰ 
[ες Τί γοδμαίμα ξατε ἱπίο ἐδα ἰγεασιγ}} τίοοο κοίά ἀαγίος, το δοιυῖς, [5]30 
2ν. ἱμπΐοσ. Απά {πᾶ τεσί οὗ ἐλδ ῥεο ῥὶς ξαυε 2ο,οοο ροϊὰ ἀαγίος, 2,οοο 5! - 
Ὅὲ7 πη, απ 67 ῥγ.᾽ Ἱμπῖσσ. ΒΣεΩ ἴ86 ραββασε ἔγσοπι ἘΖγ. νγὰβ ρυβῃοαά 
ἴῃ, τς οἰαυϑε Ὀγβοκείεα νγ8 δα ἀβὰ οἱ ποοεβϑϑὶϊγ. Οὧδ εν! ἀδηι]ν μ85 ϑοπιθ 
εἰενν ἴο ἴῃς τηγβίεσυ ψβεη ἰΐ σὰ. “το Νε}." τΤᾷς ἤξιυτεβ ἄγε, οἵ οουγβε, 
ἴοο ἴαγρε, θυιΐς γε οδηποῖ γεὶν ὑροὴ ἴδε ἰεχὶ, δῃηὰ πεν γε ἀουθ]ε85 
δτεδῖν εἐχασρετγαίεά. 

ὙΒαΕ οδδγδοῖεσ οἵ ἴδε σὶ[8 δηὰ ἰῃς ποτῖς ἱπάϊοδις ἃ ἀδὲς ἰδίεσ ἐμδη 
εις. Τδς ἰἶπλε οἱ ΕΖτα ἰ5, οὐ ἴῃς σψβοῖε, τηοβὶ βυϊίδοϊε. ὕπάεν δἷ5 

συὶε αἱ 5 ἔοσ ἴῃς ἰεπιρὶα του]ά θὲ ϑουρῃὶ ἀ Π σε πεν, ἀπὰ ἔτομι ἴῃς στεδῖ- 
Ὧ685 οἱ Η5 ἰπῆυεηος ρτοῦ. ἰᾶῦσα βιπ|5 νου] Ὀς οδιαἰηεά. 

ΕΖΒ. 278-25, ΤΗῊΒΕ ἨΕΒΒΕῚ Β5ΘΤΟΕΥῪ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΒΌΙΙΡΌΙΝΟ ΟΕ 

ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ. 

Α «εοἰΐοη γεοονεγοά.---Ἰη ΜΤ.. {πε ρετίοα οὗ Ογ. δηὰ 8}ε5. ἐπ άβ στ 
(01; ἴος τ. 2 8 τηοβίν 4 πεσε ἰδῦϊε οὗ πδιιεβ, ἃπα 885 ποίῃΐπς ἰο ἀο 
σὰ ἰδδὲ ρεγίοά; ψ ]ε ς. 3 Ὀτίηρβ υ8 ἴο 186 ἰἴπης οἔ Ζετ. ἀπὰ Πᾶσγ. 
Μοτγοονεσ, ς. 3 θείῃ ἐπ νεϑάδΐας γες, ““σπἤθη [Βς (8 πηοπῖ ἀρρσγοδομθά." 

1 δε οτρίηδὶ βίογυ 80πὶς γεᾶσ πχυϑὲ ἕαᾶνε θεεη ἱπαϊςαιϊθά, ὙΒεη Ζεῖ., 
186 Ρυ ]Πάεν οὗ 1ῃ6 ἴδπρ]ε, ἀρρεδῖβ 85 ἰεδάεγ σίϊπουξ ἃ πογὰ οἵ ἰηίσ. 
Ιῃ Εβά. γε μανς αυϊϊε ἃ ἀϊδετεηΐ βίογσυ. ὙΒεσε 5 ἃ ἰοὴξ παιταίϊνε, 
3-53, ἴο ψ ΒΓ ἔδεγε ἰ5 ποι μην οοττεβροηάεηΐ πῃ ΜΤ. Ηεστε τὰ Βανα 
τὰς ἰΔ]ε οὗ (ες Τῆγοα Ὑουΐἢ5, οσοη οϑεϊηρ ἰῃ πϊϑάοτγα Ὀοίοτε Πδγ., ἴῃς 
νἱοἴοτν οὗ οης Ψηο Ῥγονεβ ἴο δε Ζεσ., ἴῃ ργοπιῖβε οἱ Κίπρ Πδσ. ἰο ρῖνα 
Βΐτη βδΐενοσ ἢ 85Κ5, ἴῃ γαπγίπάοσ οἵ ἢἷβ νοῦν ἴο γοϑίοσε [6 νϑβϑοὶ 8 

δηὰ ἰο γερυ]ὰ (ἢς εἰΐν, ἀπά ἃ ΠἸΡεγαὶ ρεγπιῖς ἔγοπι ἰῃς Κίηρ ἴο ὑπάετ- 
ἴδε ἰδεβθε τὨΐηρβ, σὶτὰ ἃ Ὀγίεί |1ϑὲ οἵ ἴβοϑε ψῇο ἀνδιϊεὰ ἐμογηβεῖνεβ οὗ 
1815 ργνίϊεςε. 

Τοιτεν Β88 τηδάς [ἢς δι Πδηὶ βυρροβιίοη (μὲ γε Βανς ἱπηιθεάάἀοά ἴῃ 
1815 βίογυ, ἃ ἔγαστηοηΐ οὗ 186 ΟΒγ.᾿8 ογί ίῃμδὶ παιταϊϊνε (Ε5."" δ. 1... δ. 
Τοιτεν Ῥεϊϊενεβ μδὶ ἴμε βίοσυ οἱ ἴδε ΤΆγος Ὑουΐῃβ εηάβ δἱ 445, (δῖ 
455,15. ὄ.1-.4ὶ ἀγα ἰηςετροϊδιίίοηβ, 90 (δὲ [86 τεοονεγεὰ παταῖϊνα σοῃβἰβίϑ 
οὗ 4478 :|| 46:- τ, ΤΌΙΤΟΥ δ85 ραἰπβίδκίηρν ταϊγαηβἰαιθα {86 ρϑββϑασα 
ἰπῖο Ηεθ. ἀπά δρρεπάβὰ δὴ Επρ 3} ἰγαηϑὶδιίοη. Βαὶ (8͵8 δοιῖο βοβοῖαῦ 
8858 ὈΥ πο τῃθδῃϑ8 ἰεΐ (δε ἰεχί βιδηά, ἔοσ πε ἰγαηϑβέεγβ ἴῃς παγγαῖϊΐνε ον 
του ἴῃς τεΐχζῃ οἱ Ὠδγ. ἴο {μδῖ οὗ Ογ., 80 {πὶ ἴῃς ρᾶββαρε δθοογηδβ [86 
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βοαυεὶ ἴο ο. σ᾿ δῃά ἰδ ἤεῖὸ 15 586ε5., (δουρῇ Ζετ. 5 παπηδὰ ἴῃ ς΄. ΤῊ 5 

ἐνεηὶ ἰβ ρἰδοοά ἴῃ ἴῃς 24 γεᾶγ οἔ Ογ., δῃὰ 580 ἰῃ 3: νὰ ἃσε ἀδα! ης τὶ τἢ 
186 γιἢ πιομὶῃ οἱ ἱμαὶ γεϑᾶγ. 

ΎΒεγε αζὲ ἵἔτο αἰ βηου 165 ἰῃ δοοεριϊηρς (δἷ5 ἀδίε. [Ι͂ἢ οὔ ἰεχί, εβρ. 
ἱπ ἴῆς Βεϊίες νογβίοη οἱ Εϑά., ἔμοσα 8 ἃ βιδίοηθης [8μδὲ 5865. δηὰ ἃ οου)- 
ΡδΩΥ ψεπὶ ἔτοπι Βδῦ. ἰο [ετγι8., ἰακίηρ ἴῃς ἰεπιρὶς νεβϑεὶβ τ ῖῖ ἢ μετα. 
Ταΐβ ψ Βοῖς ραββασε πουὰ 6 ἃ πιεγε διιρ  Βοδίίοι οὗ ἐμαὶ βἰδιεπιεηῖ. 
Α πιοζὰ βεγίουβ αἰ βηου ν ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ ἴμ6 ἔδοϊ, 85 ββονῃ ἴῃ ἱπῖγ., [μδὲ 

ς. 3 ἀοεβ θεϊοης ἴο {δε {ἴπγε οὗ θδγ. 1 Ῥεϊϊενε, (Ββετείογε, μὲ Τοστεν 8 
ταδί ργευῖϑε ἰβ οοστεςί δηὰ δαὶ τὲ δανα Βεσὲ ἃ βεηυΐπε βεςιίοῃ οἵ ἴδ 8 
ΟΤ.; δυῖ ἴϊ μα8 ποι μίπρ ἰο ἀο σῖτ ς. τ, ᾿Βουφῃ ἰξ 5 ἃ Ὠδοσββασυ ἰηΐγ. 

ἴο ς. 3. [π ϑοης ΨΔῪ Ζετζ., Ὑ80 8 ἢεζα ίνεη Ὠανίαϊς ᾿ἰπεᾶσε, μδα σοῦ 
ἴῃς ἕανους οὗ Ἠδγ., δῃὰ 80 γεςείνοά δι βοσῖν ἴο οᾶστν ουξ με ἄεοτες οὗ 
Ον., νι ῖς ἢ δοοοσαϊηρς ἰο Εϑά. 45 ἢα μεαὰ αἰγεδάν νονεὰ ἴο ἀο. ΤΒἊ 
ἀαῖς κίνεῃ ἰβ ἐχαςῖὶν ψβδὲ νὰ πθο, δστεείηρ σἱτ 4. 
Α 5υ}145]6 ἱπίσ. οἵ 90 σοηβρίοιουϑ ἃ ἄζυγε 85 Ζεσ. 15 ἴοο νδυδϊς ἰο 

ἧξαοσε. Ὑβεζείογε ἰδ 86} 8 νίϑε ἰο εἶνε ἃ ραγί οἵ ἴῃς Εϑά. βίογυ, ἰοὶ- 

Ἰονίῃς ἰπ ἃ τηξᾶϑυγε ΤΌΣΟΥ 8 ἰγαηβἰδίίοη (Ε5.:} 1.) 
Ο. 4. (47) ΤΒεη Κίης Πδγ. δζοβα δηὰ πτοῖοίἢ) ἰεϊίογβ ἴοσ Ηἷπιὶ ἴο 81} 

16 βαίῖγαρβ δῃὰ φονεγῃηοῖβ δηἃ οδρίδίηβ δηὰ ἀδρυῖίεβ ἕο ἴῃς εβεςὶ ἰπδὶ 
1δον ββου!ὰ Βεὶρ δἰοης Εἰπι δῃὰ 41} σι εἶπὶ 80 τοτὲ σοΐης υρ ἴο δυϊὰ 
7εγυ8.) (48) Απὰ αγι(Ὁ ντοῖς ἰεϊζεσβ ἴο 81} (ες φονεσγμογβ ἴῃ ἴδ ς 

Ρῥγονίπος Βεγοηὰ ἰδς Εᾷἶνεσ δῃηὰ ἰο ἴδοϑα ἰῃ 1βθδηοη ἰο Ὀτίης οδάδσ 
{ἰαθεῦβ ἔγοσα ᾿εθδηοῃ ἰο ]εγυ8. 80 ἐμαὶ {ΠῸῪ τοῖσαὶ Ὀυ1ἃ 86 εἰἐν τῖῖὰ 
τποπν. (Ὁ (49) Απὰ δες ντοῖς οοποογηΐηρ ἐσγοεάοση ἴογ 411} [ἐν ψὯο 
ποηΐ ὑρ ἔγοσῃ 85 κίπσάοιῃ ἴο Τυύδῃ, (δαὶ πο τυΐεσ, ἀδρυῖν, ξονεγηοσ, 
οΥ βαίγδρ Ξβουϊά επίεσ ἐμεὶγ ἀοοῦβ, (50) πὰ ἐμαὶ 41} [ς οουμίγν πο 
ἴμεν ροβϑεββοὰ ββουϊὰ Ὀε ἔγες ἔγοτι ἐγίδυϊε; δηὰ ἐδδὲ (πς Ἑδογηΐζεβί9 
5βου!ά σῖνε υρ (δες νὴ ]Παρο5 τὶς πεν Βαὰ ντεβιςα ἔγοπι ἴδ Τἀδδη5. 
(51) Αμά ἔοσ δε δυϊάϊησ οὗ τ ἱεταρὶς ἔπτεπῖν (δἰ 8 οἱ 5]νεγ() βῃου!ὰ 

Ῥε ραἱὰ δῃπυδιν ἀ81}} [Ε ττὰ8 δυΐ; (52) δπὰ ἔοσ οδεγίησς ἀδἴϊν ἀροῦ (δ ς 
αἰΐας ψϑοὶς Ὀυγηΐ βδοτίβοεβ, 85 {πον δά ςοτητηδητησηξ ἴο οδες ἴῃ επι, 
οἴμες ἔεῃ ἰδἰδηΐῖβ ἀπηυδιγ. (53) Απὰ ἔγθοάοπι ββουϊά μὲ φίνει ἴο δ} 
ΜὯ)ο δὰ οοπια ἔγοπι Βδδ. ἴο δυϊὰ πο εἰἐν δηὰ ἰο {δεῖν ςβ] ἄγε δηά ἕο 
811} ἰῃε ῥσ. ... (57) Απὰ Ῥδσ. (Ὁ βεηΐ αὐγαν 81} (8 νεβ8615 ας Ογ. μδὰ 
Ῥτουφβδέ ουἱ ἔτουι ΒΔΡ.; δηὰ Ἄνεσυ της πος ΟΥ. μὰ 5βαϊὰ βῃου!ὰ θὲ 
ἄοπςο, Βα οοτητηδπά δα ἰο δ6 ἄοπο, δῃὰ ἴο Ὀ6 βεπὶ ἰο [εγσυ8. (58) Απὰ 

πβεη (86 γουἢ οαπια ουΐ [ἔτοτα [δ6 τονδὶ ργεϑθῆςθὶ ΒῈ {πε 18. δος 
ἴο Βεάνεῃ ἰπ (ἢς ἀϊγεςείοη οἵ 7εγυβ. ἀπὰ ργαϊβεὰ (ῃς Κὶπρ οἱ Βεανεη....- 
(61) Απά Ζες. ἰοοῖκ ἴδῃς ᾿εξίετβ διά (9) ψεπὶ ουἕ δηὰ οβις ἰο Βαδ. ἀπὰ 
ἰοϊὰ ἐνεγυτΐῃρς ἰο ἷ8 Ὀτείβγεη. (62) Απὰ {δὲν ῥγαϊϑεὰ (ῃς Οσοὰ οἵ 
«δεῖς ἔδίμεγβθ, θδοδυβα ς δδά αίνεη ἔπ επὶ τγεΐεαϑε δπὰ σγεϊϊεῖ (63) ἴο σὸ 
ὉΡ δηὰ δυϊὰ Τ[ογυ5. δὰ μα ἐδπιρὶς δαὶ 8 οδ]δὰ ΌῪ ᾿ιΐ8 πᾶτηθ. Απὰ 
ἴοτ βϑοπὶεὲ ἀδγβ ἴεν Κερῖ ἃ ἔεαϑβὲ Ἡ ἢ πιυβῖοδὶ ἰηβϑιγυπιεηῖβ, ἀσυπι8, 
δηὰ σγτηθ4]5, δηὰ 8}} ἐμεῖς Ὀγείμσοη ἀδησθᾶ(.9) δηὰ τεὐοϊοθά. Ο.. δ. (1) 
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Αἰεσαγὰ δβεδαςβ οἵ (δε [αι μογβ ΌῪ {πῖρ68 γογα σμοβοη ἴο ρῸ ὑρ, πῖ! ἢ 
τπεῖς τεῖνοβ8 δῃηἃ 9005 δῃηὰ ἀδυρῃίογβ δπὰ ἐμοῖσ τηθη-βοσνδηΐβ δηα πηδί ἀ- 
βεγνυδηΐβ δηά {μεῖγ οδίῖ]ε. (2) Απὰ δγ. βεπὶ σῖτα [Π6πὶ ἃ ἰΒουβδηάί) 
Βοσβείζθη ἴο Ὀγίηρ ἰΠεπὶ βαίοεϊν ἴο 7εγυ5. (3) Απὰ {μον πιδᾶθί), , , 

ἴος 1μεπὶ ἴο βὸ υρ ψἱῖ ἰΒεπι. (4) Απὰ {δεβα ἃσε ἴΠς πδπιεβ οἵ 88 
ταδη ΜὯῸ σεηΐ ὑρ δος. ἴο {Πεὶσγ δ π}}}168 ὉῪ ἐγ θεβ ὉγῪ {πεῖν ἀἰνβίοῃ5; 

(5) 186 ρσγ., (86. 8οῃ5 οὗ ΡὨΐπεαβ {πε 80η58 οἵ Αδζοῃ, [ε8. ἴδε βοὴ οὗ 
7οβεάεκ ἴμε ϑοῃ οἵ ϑαγαίοβ Τἤθη ἀγοβεί) Ζεσ. {86 β5οη οἱ 586  εὶ οὗ 
1δε μΒουβε οἱ ΠὨανίά, οὗ {με ἰαπλν οἵ ῬΒδΓεβ, οἵ {πὸ ἐγίρε οἵ Τυάδῃ, (6) 

"0 ϑροῖε υῖϑε σογάβ8 ἰο Πδγ. (86 Κίηρ οἵ Ῥεζβ. ἰπ (δε 2 γεϑᾶγ οἵ μἷ5 
τεῖστι, ἰῃ (ῃς τλοηῖ Νίβδῃ {86 1ϑὲ πῃοηία. 

Νοίες. τ. Τοῖτεν βυξδϑιευῖεβ Ον. ον Πδγ. ἴο αστος ψἱτἢ δ8 (ΠΘΟΥΥ 
οὗ ἰῃε «Βτοποίοσυ;, δυῖ ἴδε ενίάεπος ἰῃ ἔανους οὗ (ΠΞ ἰεχὲ βεξῃ}8 ἴο τα 
οοηνϊποίηρ. 

2. “Ατἴοβε δηὰ στοῖθ᾽᾽ 18 ἃ ροοά ενϊάεηςε οἵ ἃ Ηεβ. οὗ Ασγϑπι. ογἷφὶ- 
δὶ. [ἔ ἰβ ἔσιιε (μδὶ ἃ 7εν τυρὶ υϑὲ ἴῃς Ηεργαΐβπι, Ἔνθη 1 σοτηροβίης 
ἴῃ Οκ. 

3. ΤΒε ἀοεσυγηεδηῖ θεδγβ ενίάεηςς οἱ ἃ Ἄοοπιροβίϊα σδβαγδοῖεσ, ἃ8 τὰ 
Βηά τοίεγεηςεβ Βογα ἴο δυϊάϊπς 1ῃς οἷξν 85 Μ6}} δ5 ἴῃς ἰεωρίε. Τῆς 

τεπιρίε ταῖμες [μδὴ 86 οἷν 18 πλεδηΐ ἴῃ ν. 45, 85 (Βδΐ νγᾶ5 [86 ρυγροβε οὗ 
186 οοδάδας {ἰπηῦεῖβ (ς΄. 37). 

4. Τα πδπιδ ἰ8 ἐουηὰ ἴῃ ἵ Βετε δηὰ ἰῃ ν. "), δηὰ ἰβ ςοττεςῖ. 
ς. Αἰΐες 3 Εβά. ομηρ εἰσ. ὙῈΣ δηϊεσθάεης ἰβ οδάδγ {ἰπθεῖβ. ΤΈΣ 

τ ἘΟ]ε οοπβίγυςτίοη ἰ8 αρτονεὰ Ὀγ [818 5 158 σοτγτοοιίοη. 
6. Β δᾶκ5 ΟΒαϊάδαῃβ, θυΐ 411] οἰβεῖ ἰεχίβ Εδοχἰῖεβ. ΤὨΐβ 15 16 

ἐδι ϊεβὲ πηοπίίοῃ οἱ ἴμ6 Επομηῖῖα ἀρρτγοββϑίοη ὑροὴ [υὐδῆ, δηα πᾶν ὃς 

ἰῇ οοςαβίοῃ οὗ βοὴ οὗ ἴῃς πιδὴν βεγος ργορἢοςῖεβ ἀσαϊηβὲ 188 ρθορὶε. 

7. “Οἱ 5[]1νογ᾽ 18 ἰουπὰ οπἱγ ἰῃ 1, δαϊ ἰδ 5 ρσοῦ. γἰρῃῖ; δὲ 411 Ἄνθηΐβ 
δἰἶνεσ 15 τῦογα ὑγοῦ. [Βδὴ βοὶά. 

8. ὅεε ποῖς 5. 
9. Τῆς πδῖῃς 5 ουηα ΟὨἱΪγ ἴῃ Τῷ, θὰϊ ἰ5 τίρμι. 
το. Τῆς ἰοχὶ ἰβ8 βδγ σοπἔιβοά, δηὰ 1 δᾶνςε αἰϊεπιρίεοα ἰο τγὌβϑίοσγα 

ογάεσς ουἱ οἵ οββδοβ ΌῪ ἰγδηβροβίης ἃ οἴδιιϑε ἰγοῃλ 5" ""-. Τόσσεν ἐγίεβ ἴὸ 
δισαι ῃίεη ἰῃς τηδίϊος ουἱ Όν ἃ 5π|8}16γ ἰγαηβροδίἰοη δηὰ γεπαοσίηρ: 
“Δῃηὰ 81} {πεῖν Ὀσεί σε, ρἰαυΐης Ὡροη πγυϑίςδὶ ἰπϑιγυσηεπίβ, ἀσυπηβ, δηὰ 

Οὐταθα!β, βεηΐ ἔμετλ οα ὑμεῖς ᾺῪ 85 {ΠῈῪ στεηΐϊ ὑρ,᾽᾿ (δαὶ ἰ5, τῆς 71ἐν 
ὍΟ τουλδί πο ρἰαγθά τηυβίς 85 [86 οάγάᾶνδῃ ργοοθοϑα οἡ 8 νὰν. ΤᾺ 5 
τεηδεσίηρ 5εετα8 ἴο π16 ἴο τοαυἶτε βοῦς βἰγαίηϊησ οὗ [8ε ἰεχί, 

σι. ΤῊῖ8 παπὶδεῦ ἰ8 ἀουθε}δ58 δὴ ἐχασρεγαϊίοη, ἐμουρῇ βϑοσης Ἔβοοσὲ 
πουϊὰ θὲ ρον. Νεἢ. δά βυςἢ ἃ σιιαγὰ (2), δῃὰ ΕΖγὰ ἱπιρ 165 ἐμαὶ Ηἷ8 
ἀἰδρεπδίηρ τ] δὴ ἐϑοογί νγᾶ8 τη 804] (85). 

12.1 ἀὸ ποῖ υπάετϑιδηὰ (8 ραβϑᾶσθ. [{ 866π|8 εἶεασ ὑἐμδί βογγδ- 
τίη ἰ8. ογηϊ το ἔτουι (μς ἱεχὶ, 85 1 (δίηκ ἴξ ἰ5 ἃ ἀΐγοςξ βοχυεῖ ἰο (ῃς 
ῥγονί βίου οὗ {με ζυᾶτγά. ᾿ 

ν᾿ 
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13. ϑδείῃρ ὉΡῸ} ἴῃ [86 πλθδηΐηρ]658 ἤδπς ἰωαχειμ, 56 6:8 ἰο πι6 οπα 
οἵ Τοιτεν δ πιοϑὲ Ὀγ  Πἶδπξ βυςροβίοῃϑβ. 

γν. .-5 ργεβεηΐβ ἃ βεγίοιιϑ ρυζζίεα.αῪα ΤῇΣὲ ραββαζς δεχίηβ τ τ δὴ ἰηίγ. 
ἴο 8 15: οἱ πδᾶπλο5 βυςῖ ἃ58 θεςίῃβ ἰῃ ν. 1, δα. ἔῃ ΟὨΪῪ δηλθ8 ΜΕ ἢ οοσυΓ 

Βεῖε δὲ ἴῃοβε οἵ ἴῃς ἰεδάεγβ [ε8. δηὰ Ζεσ. Τα ραββασὸ 838 ἃ ψβοῖς ἰ5 
ΒΕΏΒΟΪ658 88 ἰξ βίδῃβ, ποίε 6βρ. ν. "5 δίϊεγ ν. ". ΠῚ νὰ ρἷδος Τοστευ 5 
ἀἰϊἰβοονεζοα ὉΡὴ) Ὀείοτε 765. γγὲ ἤᾶνὲ δὴ διρ δοά ραγαὶ!. ΕΖτ. 5. 1ἰ 
ςαγίδίη! Υ ἱτῆργονεβ ἴῃς ἱεχὶ ρυεδῖν ἰο βυδβιίυἱς (818 οἰαυθε ἴοσ (8ς 

Ὀσίείοσ βιδίοιαεης ἴῃ ἘΖγ. 335, [ΠΏ η ν. “- 56 βεσνεβθ 88 ἃ βεδάϊησ ἴοσ [86 
δεμεδϊοσίοδὶ 1ἰ5σὲ βίο ἕο]. ὙΒῈ δα θὰ ἰηίοστηδίίοα δρουΐ Ζεσ. 
Βῖ5 ἰηΐο ἰδς δυϊ]άϊηρ βίογυ δαπιίσαίν. Μογοονεγ, με δοοουηξ οὗ ἴῃς 
Τταϊσταιίου ἰῃ νν. 1.-Ὁ ρᾶνεβ (Π6 ψΥ ἴοσ [δ 5βίδίειμεπί οἱ δε βεϊἰεεηὶ 
ἶπ ἴδε ῥγονίπος ἱπ ΕΖ. 259, ς[. Ἐζι. 33. 

Το ἀδῖε8 ἴῃ ἴῃς βθοϊίοῃ 275-45 ἀζὲ βοιῃονῃδὶ ἢασγὰ ἴο σθοοςθ. [ἢ 

τῆς δτβὲ ρίδος, ““βενεηί μ᾽ τυοῃῖ ἴῃ 31 ἰβ δἢ ΕἸΤΟΣ ἩΒΙΟΝ κοὶ ἰηΐο οὐγ 
ἵεχέ ἔγοταῃ ἴῃς εἐχοεγρίεα ρϑββᾶδε ἔσοπι Νθ. ΤΈβ τγεοοπϑίγυςϊοα ἱεχὲ οὗ 
353 ἔχεβ {πὲ τϑί πιοηΐῃ οἵ ἴῃς 24 γεᾶσ οἵ Πδσ. 858 με ἀδίς οἱ δυϊάϊησ ἐς 
δἰΐασ, δῃὰ 90 οὗ ἴδε δϑϑειῃν ἀεβοσί θεὰ ἴῃ 3:, [πῃ [ἢ βᾶτη6 γδδᾶσ ἴῃ {868 
61} πιοηί, 85 δε ἱεχί 5βουϊὰ ὃὈς (ς΄. οὐ 35..), [με ἰουπάδείοπ οὗ [6 

τεαρὶς ντὰβ ἰαϊὰά. γε (08 μανε ἃ Ἴοηβίβίεπξ βοβεπιθ, δἰ δουρσῃ [ἢ 6 
ενεηΐβ ἀεϑοσδοα ὉΥ (18 ραββασα οονεσ ἃ τηυοῖ ἰάῦρες ρεγίοα ἴμδπ [δ ς 
τεχὶ βυρρεβίβ. Τῆς ἀδίε 8 τεοογάδὰ ἴοσ ἴῃς Ὀεχίπηΐησ Ὀυΐ ποῖ ἴος ἴῃ 6 
δπάϊης. 

2 Νο. 7 Ξ-᾿ Εβά. δ΄, Τῇο βοιϊοιιθηξ οὗ ἔθ τοϊυσηοάᾶ 
ΟΣΧΙΪ65 πὶ 71υἀ48.---ἶνε τεαυΐγε ἴῃ6 ΠΕΡ οἱ Ἐβά. ἴο ρεῖ ροοά 
'86η868 ΟυΊ] οὗ [5 νεῖβε, ψὩ ἢ ΌΥ ἴΠπ Ομ βίο οσ βυρβεϊςϊαςίοι 
οὗ οῃς ΟΥ̓́Ὸ ΜΟΓαά5 15 58 6]ν σοηΐυδοά. ΤΕ οτἱρίηαὶ ψα5: 4 μά 
ἐμ ῥγίοσίς σμά ἐμὲ 1,συΐος απά ἰδ ϑίμρενς ἀπά ἴδε ῥογίογς ἀπά 
δοηΙΟ Ο[ ἐδ ῥφοῤίε ἰοεγὸ ᾿ἐυὶπρ πὶ Χεγμδαίοηε ἀπά αἱ! Ιςγαοὶ [ένα 
"οὶ ρ] ἐπ ἐδεὶν οἰϊαρες. ὙΠῸ ρᾶβθϑαρε ἔμεῃ Ὀεοοπλθβ οὗὁ ρτϑδῖ 
ναϊυς ἴῃ Ὀδδτίηρ νη 655 ἴο ([Π6 φοπαϊοη5 Ὀεΐοτε 186 θυϊάϊην 
οἵ ἴμε ἴεπρῖθ. ὍΘ ἴθιρ]6 ΟβσεΓβ παίυγα!ν οἰπηρ ἴο {86 ΒοΙν 
εἷἴν, ψ 116 41} [5γϑδ] (1ῃ οοπίγαϑβι ψἱ τ [Β6 ἰορς οἴ 615) ϑουρῃς 
8 τείιρε δηὰ ἃ ᾿ἱνε! Ποοά ἴῃ [με ἰοντβ οὗ (ῃς ργονίηςα, ἔοσ 7Ζοσυ- 

5816} Μὲ8 ἃ ἀββϑοϊδίίοῃ δηἋ οὔεγοά 0 τρδδῃβ οὗ ργοουσίης ἃ 
Ἰἱνίηρ. 

8᾽.  -- θά. δ΄, ΤΗθ δυϊάΐηρ οὗ ἴπ6 αἱίαι.---1. γῦλοη 
“διε ϑευενεἦε τιοηἶ τοας οοηι6]. ΤῊΪ5 ἰ5 [86 οτρίηδὶ ἀδία ἴῃ Νε., 

Βὰς (815 Δβ5θΆ  ν 15 ἄχοά ἴῃ ἴῃς ἄτγϑὶ πιοπίῃ. Το γεᾶγ ἰβ [86 
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βεοοηὰ οὗ Πασίυβ (Ηξ. 1:5), ποῖ οὗ 1π6 τεΐυσγη ὑπάογ Ουτυ5.--- 

ΤῊὴκ 5ομς οΓ Ιϑγαοῖ τὐεγε ἐπ οὐἐἶε5]. ὙΒεβῈ πογάβ Βᾶνα πὸ ρΪδος 
Βεζε. Ἐπά. μδ5 ἃ δί{πρ σοππεδοίίοη γτεπάογίηρ, ἐδ 5οη5 οἵ Ισγαεῖ 

δεὶμρ εαοΐ: οὐσμερίοα ἵπ [ἴδ οἷὖὐπ αῇαΐγς, ταεαπῖηρ πὶ ψ Βοη {86 

Δ5ΒΟΠΊΡΙΥ ψγἃ5 ΟΔἰ θὰ 41} ἴῃ6 Ῥβορὶβς ψεῖε ϑβοδίίεσεὰ ονεῦ {πὲ 
ΠΟΟΠΙΓΥ Μογκίηρ ἴοΥ ἱμεὶγ ὑγεδά. ΤῺ ψογάβ ἃγα ῬγΟΌΔΟΪΥ 
δος ἀθηΐδιν τερεαϊθα ἔγομι {Π6 ῥργεοβάϊηρ νεῖγϑθ.-- τς ῥεφοῤ[εὶ. 
Ἐεδὰ σὰ ΝΕ. αὐ ἐπε ῥεορίε;--τας ὁπὲ τπαη]. ΤῊΪ5 την στχθδῃ 8] 

τορεῖμοσ, οὐ 85 Εϑά. εὐὐδέε οπδ αζοογά, ἴοτ ἃ ξοτημοῃ ρυγροβε;--- 
μπίο εγμδαίοηι. Νεα. Βᾶ5 ἃ ἔ]}16γ ἱεχί, τη ἐμ ὁγοαά ῥίασε 
τοἰριοἶ; ἐς δείογε {δια τυαίεγ γαίδ, ἴο »ὨϊοΒ (ὅἷ ργεῆχεβ «7εγμβαίθρη. 
Ἐδπά. Ὀγίῃρϑ {ΠεῈ Ἀ5ϑε Ὁ]. ἴο [Πς6 ἰειηρίε: μρίο ἐδ ὁγοαά ῥίασε οἵ 
“διό βνϑέ ῥογοῖ! ἰσισαγάς ἐξα φασί. (ΤΣ 5ἰγηρίογ ἰεχὶ οἱ ΕΖγ. 15 
Ρτείεγαθὶα Βογθ.) Βαυΐ [Βς ἰεπιρὶε τνᾶϑ ποῖ γεῖ δυ 1}. 

Αἱ {85 ροΐπε {με ἀδυϊΐογοσταρη ἐπα, δας πατγαῖϊνε πον βοΐηρ 18 

ΟΥ Μν, ΕΖτ. ἴο {με τεπιρὶς- δυ ἀὴρ, ἀπά Νε. ἰο ἐμὲ τεδάϊηρ οὗ 1ῃς 
αν. 

2. οεἠμα)] (οΥ 7εβῃ 8) 5 παιηβὰ {86 Βίρῃ ργίεϑί, οὐ {ῃε στϑαΐῖ 
Ῥηεβί. Ιἰ 15 1ῃε 88Π16 βεβοῃ πηθηϊοηδά ἴῃ 22, δῃὰ ἢθ ψ8β ἃ 
ΡῬτομηηθηΐ ἄφαγα ἴῃ ἴῃς ἰερ]6- δου] ἀηρ δηὰ ἰπε τεβιοσγαϊίοη οὗ 
18ε εὐῖ. 

Ης ἰ5 1ῃς ἄγϑὲ μίση ρῥγίεθε ἰπ (ῃς [15ὲ σοίηρ ἀοσῃ ἴο (δ6 {ἰπης οἵ 
Αἰεχδηάος (δες Ογεαὶ (Νε. 12:9 4.), 765. 15 μαπιορὰ ἤγϑὶ μεγε, θυΐ ἴῃ 25 

38 48 ςἴ Να. 12' Δηὰἀ (Βτουρδουὶ Ηρ., Ζετ. βία 5 ἢτϑιὶ. [ἰ 18 ἱπιεγεβεϊησ 

ἴο ποΐβς ἐμαὶ ἱπ Ηρ. Ζες. 8. εν ἀθπον (86 τηογὰ ἱπιροτίαπε οὗ ἴῃς ἵνο 

(Ὁ. ε5ρ. 231-3), ψΠ11ς ἴῃ Ζε. ἢς ἰβ ΟὨΪΥ πηοπιϊοποα ἴῃ 45:19 85 με Ὀυ Δ 6γ 
οἵ (δε ἰεταρ!ε. Ζες. ἰβ ἤδνεῦ φίνθη ἃ {{||Ὸ ἴῃ Ζο., ψῃῖϊς Ηρ. ἔοι {{π|65 
ς8115 Ηἷπι “πε σονεγηοσ οἱ [υἀ4}.᾽ Ζςε. ἀραΐῃ πόνϑσ ὩΔΠ|65 ἢἷ5 [δίογ, 
83 Ης. ἀοεβ, ἰβουρῇ Ζς. ς4}}19 7ε8. ἴμε βοὴ οἱ 7εβοζαάδι. 7ε8. Βεῖε 
Οὐπλ65 δείογα ι.5 ἴοσ {86 γβὶ {ἰπι6 ἴῃ δεϊΐοη. ε Κπονν ποϊδίηρ δθοιϊΐ 
δῖ5 ἰοσεῦθδαγβ ὄσχοθρί (ῃ6 πᾶιης οἵ δἷβ ἰδῖ μεσ. Ηἴς Ἰοϊποὰ Ζεσ. ἴῃ ἃ Ἷοπι- 
Ῥϑην τεϊυχηίης ἔγομι Βαῦ. (2) Νε. 121), ἀπά ἰξ πᾶν πᾶνε Ῥεθη ἰῃς βεςοηά 
ἴατχε ςορϑῃν. Αἱ δ]} Ἔνεηΐβ, ἰξ γγὰβ ἰδίεγ (δὴ ἐμ γεΐυστι ὑπάεγ 5865. 

Απὰ δὲς δγείδγεν ἐς ῥγὲθςίϑ]. Τόϑῆυα ἰ5 μετε ρυΐ 85 οης οἵ [ῃς 
Ῥτίοβίβ, ψΕ1Π6 τῆς σοη ει ρογασυ Ηδρραὶ (4115 Εἴπὶ ἰρἢ ῥτοβί. 

ΤῈ Οβγοηΐςϊεγ μα8 ῃοί ἐχαϊ θὰ ἴῃς ῥγιεβίμβοοα ἃ5 πηυς ἢ ἃ5 α 
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βου! ἐχρεςοὶ δοοοσγάΐηρ ἴο ἴμοβα ψῆῃο ογοαϊὶ {μα ψογίδυ τὴ 
τε ρτγοάυςξίοη οὗ (με ἰᾶγρὲσγ ραγί οἵ [8686 Ῥοοκβ.---ἀμπά ἐλεν 

ὀδμὴ ἐμ αἰαν]." 50 Ῥανὶὰ θυ] 1Π6 Αἰἴᾶγ οὐ [86 ἴθρὶα τηουη- 
ἰαΐη Ιοηρ Ὀεΐογε ἴδε ἰθαρὶθ τννὰ5 εγεοίεα (2 5. 242). Τῇδ ρυ- 
ΡΟΒβ6 ἴογ ψῃΐοἢ [Π6 ΔΙῚ τγὰ5 ου 1} 15 ἐο οὔεν σαογίῇοος ον {]. 
ΤΒΕ δἰΐαγ οου]ὰ θὲ Ὀιυϊ]ὶ ἴῃ ἃ νεγὺ ββογί {{π|6, ἀπά 5οὸ 186 τεἰἱρ- 
ἰουβ ἐχεγοῖβοβ οουἹὰ θερίη ψἱτῃουΐ τναϊίηρ [οΓ ἴῃ6 ἰοιΏρ]ο, τ ΐο ἢ 

1 νου] ἴαϊκε ἸΙοηρ ἴο Ὀυ]ὰ.---Τῆς ἰαιυ οἵ Μ|.ο565] Ῥτορ Ὀ]ν τεεσβ 
ΟὨΪγ ἴο Ὀί. Βεῖα, ποῖ ἴο 188 ρῥγίεδῖ οοάβ, ποὺ ἴο [πε ἼἿοῃηρίεῖα 
Ῥεηίδίθυςῃ. Ὀΐ. ψὰ5 δἰπυϊεὰ ἴο Μοβββ, δηὰ ἰΐ πηᾶκοβ ἀρυπ- 

ἀδῃὶ ῥγονίβίοῃ ἴογ ἴπμε6ὸ ομδὲ δ᾽ δηὰ {ῃε6 βδοιῆςθβ ὕροη ἰΐ.-- 

Μαη οἵ Οοα] 15 ἃ ἴεττῃ δρρ!ἰεα ἴο Μοβεβ, Ὠί. 33, 05. 145 (ἢ. 
2314 2 (Β. 206; ἴο 8ῃ Δηρεῖ, [ὰ. 136; ἴο ϑαπημεῖ, τ 5. οὅ; ἰο ΕἸ 78}, 

1 Κι 118; το ΕἸ15Π4, 2 Κὶ. 47; ἴο Πανὶά, 2 (ἢ. 8:5 Νε. 1235. "5, 

1 15 1βογεΐοσε ἃ ρσορβείίς {{|6. [ῃ (δὲ ΝΊ.. 1ἴ 15 δρρ!ἰεά ἴο 
Τἰμπιοίῃυ, {μ6 αἰβείρὶε οὗ Ῥαυ], τ Τίπ,. 611 2 Τίμα. 3}7. 

8. ΤῊΐβ ν. μ45 θεδ ἃ ϑοζὲ ρυΖζΖὶε ἴο {πε ἰπηἰεγργεΐετβ. ὅϑ6ηϑ6 οδηποῖ 

Ῥε εχἰογίεαὰ ἔγοπι ἴῃς ἰοχὶ ἃ5 ἰζξ βίαπάβ. ΑΚ. τεπάεγβ “δηὰ {πεν δεῖ 
18ὲ αἰΐασ ὕροῃ [15 θα586; ἴογ ἔξαγ νγὰβ Προ ἱπεπὶ Ὀδοδυδα οἵ {6 ρεορῖεβ 
οἵ (ες σουηίτίοθ, ἀπά μον οἴετγεὰ Ὀυγηϊ-οΒεγίηχβ ἔπεγεοῦ υπΐο [68ο- 
νδῇ, ἐνεὴ δυγηΐ-οβοτίηρβ τηογηΐηρ δηὰ ἐνεηΐης.᾿" Βαϊ ἰῃ [86 ογεῖοδὶ 
Ῥαᾶγί {8ε Ηδςβ. γυη5, [ον ἐμ [ταν ἀγαΐηδί ἐδενε ἤγοσι (κα ῥοοῤίες οἵ ἐᾷς Ἰἰαπάς. 
Με 5ίγεββ ἰ5 ἰαϊά ὑροὴ {πὸ ἰοηροῦ ἰεχὶ ἰπ Εβά. ς: 454 οεγίαὶπ πιδη 

καϊποεγεά ὠρπέο ἐΐοηι οἰ οὗ {6 οἰβεν παίέοηις οἵ ἰμς ἰαπά, απὰ ἐμεν ἐγεοίφα 
ἐλε αἰαγ πῤορ ἡϊς σιυπ ῥίασε, δεζαμδε αἱ 6 παϊίοης οἵ ἰδ ἰαμὰ ᾿τὐεγε αἱ 
ἐπηῆν υὐὴ δον, απ οῤῥγεδσοά ἰἤοηι; απᾶ ἐμεν οβεγεά ταογίβοες αοοογά- 
ἕμε ἰο ἐδ ἴπις, απὰ διγη-οβογίμες [9 ἐλε Τοτὰ δοίἠε νεογηΐης σπδ ευεπὲπε 

(ΕΝ.). Μαγίουβ γεσοηβίγυοϊίοηβ οἱ ἰΒς ἰοχὲ μανὲ βδθὴ σηδάβ οὔ ἰῃ8 

Βα5ἰ5 οἵ 8158 Ἔνίάεηςς, θαὶϊ ᾿ξ τον σοηἔ 865 πηδίτοτβ οῦβα (ΠΔῈ ἐνεσ; 
ἴον [6 Βοβί!ε ρθορὶεβ Βεγε Ὀδοοπις (ῃς δἰίδυ- υ ]  ογβ; ἀπὰ “πε ρθορὶες 
οἵ 186 ἰδηα᾽" 8 υπηθοθϑϑασν τεροδίθα. Μοσγθονεγ, ψ ῃ1}]6 ἴΠ6 βιδίε- 
Ταθηΐβ ἃζα διῃρ! βεά, ἱπεγα 5 ποις πον αχο. ἔπε Βοβίδϊα ἀββο ἰὴ σ 

οὗ 186 ἐπεπῖν. ὙΤΌσγαΥ ἔσθ ἃ τῃοαϊ βοδίοη δηὰ γεπαογοὰ ἢἷ5 ἐπιθηδοά 
ἰεχὶ: “Απά 8οπῖς οὗ ἴδε ρβορῖεβ οὗ ἴδε ἰαπᾶὰ σαι μεγθὰ τμεγηβεῖνεβ ἴο- 
βεΐμεσ δραίηϑὲ ἔμβοα; δηὰ ψβδη ΠΟῪ ρεγοεϊνεά μαῖ ἴμεν σψέσγὰ σόα 

τς Ποβεία ρύγροϑθο, μον συ βίοοά 1Β6πὶ, δὰ θυ Ὲ ἴῃς αἰΐαν ἰπ [15 
Ρἷδοες,᾽ εἰς. (Οσηρ. 8). ὙΤΈρ ροϊπιὶ ἴ5, ἰΒβεγείογο, (μὲ ἴῃς γεϊυγηθα [5σγϑεὶ- 

[ῖε5 βυςοεεάθα ἴθ δυ ]άϊηρ [6 ἰΐαγ ἰπ βρὶϊε οἵ ἔῃ Βοβε ἐν οἱ {μεῖς 

5.]05. ᾳυοΐε5 Ηεςδίδευ5᾽5 βἰδιειηςηῖ (δαὶ (δς δἰίασ νᾶ5 20 ουδὶ(5 ϑαυᾶζο πὰ τὸ οὐδὶϊ5 μἰσα 
(δαί, .6ν. 11,.). . 
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πεῖσμθουτθ. ΤῊΪΐ5 ἐπιεπάδιϊοη 1 [οστηου!ν ἀςοοριοὰ (5807. 5); Βαϊ ἴξ 
ἄοεβ ποῖ ἰουςῇ [δε τϑαὶ αἰ βηου 165, τ ἰσ ἢ ἀγα ἔτχο: (1) ΤΘ δ᾽ ἴᾶσ νγὰβ 

αἰτεδάγ θυ, ν. "; πο ομα 85 διϊετηρίοα ἰο Ἔχρ᾽αἰη {με τερειϊείοη οἵ [86 

Δἰτδ- δυ ]Πἀΐης; [ἢς ψογὰβ ἀγα 5] ραν αἰ εγεπὶ ἰπ ΗΘΌ., ἰξ ἰ5 ἔσθ, 1)»2}} 
ἴογ 2}, θυΐ 186 πιεδηίΐηρ ἰβ Ἄχαςιν ἴῃ 6 βᾶπιθ. (2) ΤΏοσα ἰβ στοαὶ ἀϊ- 

βουϊν ἴῃ Ὀυηρίης ἴῃ δἱ (8158 ροϊπὲ ἴῃ ἴεγγοσ οἵ 16 πείρῃθουτθ. [ἢ 

ς. 4 ἴδεθ6 ρθορίὶε σοπὶὲ τ ἃ βίποοσε δπα {γθπα γ ργοροβίτοη ἴο ᾿οΐῃ 

τε 7ενγ ἴῃ τευ ]αΐϊηρς [Π6 ἴερ]6. 80. ἔογοῖθ]ς ἰ5 [18 οδ)εσξίοι ἐπ δὲ 

[οἰονίης Επτ. νατίουβ αἰϊειηρίβ βᾶνε ὕθεπ πιαάς ἴο Ξῃον {μᾶὶ ἴῃς 
Ῥάᾶβδαρε πχεδῃβ ἰμαΐϊ ἴῃεβ8εὲ οἴμεῦ ρθορίεβ ψεγα ἰπ ἔδασ οἱ ἐπ [εν 8, οἵ οὗ 

{δεῖς Οοά. Τὸ 58ν ποίδίης οἱ ἴῃς ἱπιροβϑι ὉΠ ΠΥ οἵ εχίγαοιϊηρ (815 

ΤΔΏΖ. ἴτοπι ΔΩ ἰεχὶ ψιδβδΐονεγ, (86 7ετν8 γεγα βοδγοοὶν ἴῃ ἃ ροβίἰΐοη ἴο 

ἰῃϑρίγε ταυςῇ ἰετῖτοῦ ἀπιοηρ {μα περ ουγίηρ ρεορίθβ. 
ΎΠΒΕεγε ἰβ ομα ἱεχὶ οἱ Εϑά. ((οά.Β) νοεῖ ουὐτίουὶν Πᾶ5 οἰ μεσ Ὀθθῃ 

ονετοοκοα ογ πιὶϑυπάεγβίοοά. Απά {πῖ8 ἱεχὶ ἰβ οὐ {8 ψΒοῖς {πε θεβὲ 
ΟΚ. νετγβίοπ γα ἢᾶνθ. (ογγεοίίηρ (μἷ5 ἴαχὶ οπ ἴμ6 θα515 οἵ ἴῃ σοττε- 

βροπάϊηρ ράββαρε οἵ {με βαπὶῈ νεγβίοῃ ἴῃ ΕΖγ. ἀπά πγαίκίπρ οἰ μεσ 3! 'μξ 
ταοαϊβοδίίοηβ, γα χεὶ (5. 5ιυἰκίηρς τεβυϊο: ζ0γ ἐδόγο τὐόγε ραϊμεγεά τπίο 
ἐκερε δος ἵγοηι οἱλεν παίοης οὗ ἑἕε ἰαπά; απά δεν ἰυεγα τυεὶ! ἀϊςῥοσοᾶ 
Ἰσιυαγὰς ἐΠ6 αἰίαγ, απὰ ἐδεν αἰάδεά ἐΐμεηι, απὰ ἐπεν οβεγεά Ξαογίβεες αἱ {πὲ 
2τορεν σόαϑδοη απὰ διιγηί-οβογίηρς ἰο Υ̓ αἰπυεῖρ πιογπῖηπε απᾶ εὐεπίηρ. Ζς.8 
νἱβίοῃ (85) ψγᾶ8 θαβϑθὰ οἡ ραβὶ ἢἰβίογυ. Ὑδὲ οἱ μοῦ ρεορῖεβ ἰῃ Ῥαϊοβ- 

εἶπα οᾶπιὸ ἔογψαγὰ δηὰ μεῖροα 186 ἔθθ]α 768 ἴῃ ἴμ6 το υ]άϊηρ οἵ {π6 
Αἰϊατ, δηὰ τυ τὸ οδῃ υπάετβίδηα {Πεῖγ σοπιὶπρ ἰογναγά δὶ ἃ ἰδίε 

Ρεποά (ς. 4) ἴο τεθάοσ 5ἰ πιῖ]ὰγ αϑϑίϑίδηοα ἴῃ [Π6 του ]άΐπρ οἱ [Π6 ἰοπι- 

ΡΙθ. Α5 ἴδυβ υπάἀετβίοοά 186 ἔαξα] οὈ]δοιοἢ5 ἴο οὐγ ῥγεβεπὲ ἰεχὶ δπὰ 
811 (ἢς τεοοῃβίγυςιοηβ ἀγα τγεπιονθά, ἀπ μὰ δᾶνε ἃ πιοβὲ ψεϊσοπλα 
Ἰσιὶ οα Πα οασὶν τεϊαξίοη οἵ [ἢ 7ετνγ8 ἴο {πεὶγ πείρῃθοιγθ. Οπα γεϑυϊὶ 
οὗ τς τίσῃε υπάογοίδηάϊηρ οὗ [με ραββᾶσε ἰβ ἱπα θ᾽ 14 0]6 ενίάεπος {μαΐ 
πῆρ Βανε Βεσγα ἃ ροοὰ ἢἰϑίογί δὶ ϑοῦσοαε. Τῆς Οἢτ. μ85 ψογκεά ονεῦ ἴΠε 
ταδίογιαὶ ὑπι}] 115 βεῆβε τγὰ8 ἰοδί. Βαυΐ τἰῃς ονίάδπος ἰ5 ἱπιροτίαπε 48 

ββονίης ἰμαὶ ἢς Βδά βοπιδί βίη ἰο ρὸ οἡ ἴῃ (5 ρατγὶ οἱ δΐβ βίοσυ. Οἡ 
τῆς οἵϊ-τεσυγτίης “Ρβθορίοβ οἵ πὸ Ἰαπά,᾽" υ. οπ 4“. 

4. Απά ἐκεν Κορέ “6 Γδαδί ο[ Βοοί!5]. ““Βοοί!ς᾽" 5. Ὀοζίοῦ 
18δη ““τἀΡογπδο 65 οὗ Οὐγ νογβίοῃβ. ΤῊΘ ἰατίοῦ ἰΘΓΠῚ ΘΟΙΩ65 ἔγοπὶ 

(ὦ (ὑγουρῇ Ἦ,, ἑαδεγπασμίμηι, ἩΨΠΙΟΝ πλθαη5 ἐε. ὙΠδ Ῥοοίῃ νγὰ5 
τηδάς οὗ ὈΓΔΠΟΝ68 ἔγοτῃ ἰΠ6 {γε65 (Ὡν. 235). 

ΤᾺΪ5 [εαϑὲ νγᾶ8 οἵ (απδδῃηϊϊε οτἱρίπ, 85 1 ννὰβ8 ορβογνθὰ Ὀν 18ε ϑῃεοῖ- 

εαγὶξε5 (7. 957). Ιπ ἴῃς φατ] οὶ ἰανν, [μα σοάς οὗ [ῃ6 σονεπδηΐ, ἰΐ ἰ5 σα θὰ 

ἴδε ἐεαβὶ οἵ 8ε Βαγνεβίῖ, δηὰ ἴὲ ἰβ ἴο θὲ Κερὶ δὲ {πε επά οἵ {πε γεοᾶγ (Εχ. 

23). Ὠϊ. ῥγεβοῦῖθεβ βενεὴ ἀδνϑ ἴογ ἔπε [οβίϊναϊ, θυΐ Ιθανεβ (6 ἀαΐα 
85 ἰη {πε δϑυ]εγ οοᾶς, πηακίηρ ἴῃς ἱπηροτίαπὶ δααϊτίοι (Ππδὲ (ἢΠς [εβεἶναὶ 
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νὰ5 ἴο δε Κερέ δἱ 7εγυ8. [ἢ Ρ ψε δπὰ ἐπε ἀαῖε ἤχοὰ 845 {πε σφ ἀαν 
οἵ {δε γ1} πιοηίμ, 186 {ἰπ|ὲ 5 Ἰδησι μεηδά ἴο εἰχζμξ ἀδγβ, δηὰ ἴῃς πψοὶς 

οἰιαγαοίεσ οὗ {με [ἐϑἰϊναὶ ἰβ ομδησεά. ὙὍμὲ Ἰογίυ! Βαγνεβὶ [εαβὲ θθοοπιθ8 

ἃ 5016 πὴ Δ556}} ὉΪν ἔογ {πε οβεγίηρ οἱ βδοσίδοοβ ἰο Ὑδθπει (ὑν. 235 
Νὰ. 293-.). 

Ἂς: τ ἧς υυτἱοη]. Ἐ5ά. δαἀ5 ἐπ ἢ ἰαιυ. ΤΈῊΘ τοϑὶ οὗ [86 νϑῦβθ, 
85 Ε5ά. 5ῆονγβ, σοῃϑβίβίβ πη ϑί!υ οἱ [με ΟΠ τοηΐο ετ᾿5 Δῃρ  βοδίοη οὗ 
ἃ 5[Π|ρ|6 βίδίεπιθηΐ ἴο στῆακα ᾿ξ Βαττηοηίβα ψ 1 {86 ἴδαϑὶ 85 ἴξ 
ψγὰ8 ΟὈϑεσνεά ἴῃ ἢϊβ5 σχῇ {ἰπ|6.{0 ὙΒΕΓΕ ἰβ πο στουηά ἴοτ [Π8 οοῃ- 
τοπτίοη (Παΐ [Πε ἰεϑιϊνα! νγᾶ5 Κερί ἰῃ δοοογάδπος στ Ρ (Ὁ Βᾶρ- 
τηδῃ, 0,8. ἱν,,9.). ὙὝΠδ οτίρί μα] βα]ἃ πὸ τῆοσγα {μη δαί 586- 

τίῆοεβ ψετα οβεγεά δοοοσγάϊησ ἴο {π6 ουβίοπι (ποῖ “οτάϊπδηςε,᾽ 

85 ΕΝ.). ϑεογίῆςεβ ψεσα οβετγοά δἱ {815 ἔδαβί ἴῃ ρσγθ- σῆς ἀαγ5 
( Κ. 85 112332).--Αᾶς {ἴα ἀμὲγν οἵ εὐενν ἋαὙ τεφμίγο; Ἰἰτοτα ν, ἐδ τε- 
φμῖνγο,! Ὁ οἵἩ ὁαοῖ! ἀαν ἴπ ἠΐ ἀαγ]. ΤῊΪ5 15. ἃ ρῖοβϑ ἴο τᾶκε 1815 

ςοἰεδγαίίοη ἄστεα τ ΝῸ. 2013. 5, γεγο ἀείδ]οα οβεγίπρβ ἅτ 
ῬΓΕΘΟΠρΡοα ἴον βαςοῇ οἵ {πε εἰρῃξ ἄδγβ. Τὰ ΟὨτγοηΐοϊοσ, μον- 
Ἔν ΕΓ, ΠΑΡΡΙΪΥ ονετοοκεὰ (με ἕδοϊ {πᾶΐ [86 ἴαχί ΒῈ νογκθά ονϑῦ 
80 σΔΓΘΙ]Υ Πα ποῖ 5ἰαίβα ὑπαὶ (ΠῈ ἔεαϑί νγὰ58 ορβεγνεὰ οἡ 188 
τσίῃ ἀδΥ, δηα {ποῖα ἰ5 ποι ῃΐηρ ἴο συαταηῖοθο ἐμαὶ 1 τνὰ8 Κορῖὶ ἴῃ 
186 γι} τππηοπίῃ. Κοβίοιβ τεραγάβ ῃ8 ψ 8 0]6 νεῦβα ἃ5 8ῃ ἰηΐεγρο- 
Ἰαϊίοη (γέρα. 5). δ. Απάὰ αὔιογιυαγάς ἐξ σογάίπμαὶ δεγηί-ο ον]. 

ΤῊΐβ τυ]ς ἰ5 πσϑὶ ἰουπὰ ἰῃ Ρ (Εχ. 2988 5"). Ὑπὸ γϑαγησ Δ πι05 
Μεγ οἴεγεά, ομα ἴῃ {π6 τηογηΐηρ, [86 ΟἴΒΕΙ δἱ δνεηΐησ. 1 

18 ἴῃς βδογίβοε Ἵδ δα ἰῃ ν. ὃ ἐδε οἤεγίηρς οΓ με τιογμῖπρ ἀπά 
εὐομῖηρ, δὰ 6 {παΐ 5 ἄμε ἴο (ες ΟΒτγοηΐοῖεν.---ὐηρμά [ον ἐπα 

παιῦ 1:00] ἰ. 6.,) ΟΒετηρβ ἴογ {με ἔβαϑίβ οἵ π6 Νενν Μοοη. Τιΐβ 
νᾶ5 Δ δησίδηϊς [εβιϊναὶ, ἃ5  ΚΠΟῪ ἔτομι (5 οὔβεγνδησα ὈΥ͂ 

1ῃε Ῥσορβμεῖβ (ς(. τ 5. 2οῦ 2 Κα. 43). Οἡ (μαϊ ἀδὺ πὸ Ὀυβίῃθβ58 
ψὰ8 ἰταηϑδςίοα (Απ|. 85). Ιῃ [Π6 ἰἂνν ἰΐξ Βηἀ5 ραςσα οἡἱν ἴῃ Ῥ, 
ψΏεγα ἴπετα ἃγα ἃυπάδηϊ τερυϊδίίοηβ (Εχ. 4οἷ- 17 ΝῸ. τοἱ 2811-6 
295).---αΑ πᾶ [ον αἱ! ἐδο ποῖγ δϑαδοης οΥ Υ̓ αἰπυεῖ). Τα [151 οὗ {μεϑ6΄ 
15 σίνεη ἴῃ ἴων. 23, Θά Ῥδί, Ῥαββονεῦ, ἤβεκβ, Ττυμρεῖβ, Αἴοηθ- 

ταθηΐῖ, Βοοίῃβ. Τὸ ϑαρθαίῃ δὰ {86ὲ Νενν Μοοῦ ψεγὰ θεῖν 

[ε5να!5 (2 Κ. 43 Απι. 85). Τὸ 1Π686 δῖε δα θᾶ “1ῃε βαογεὰ 
ΒΘΔ3Οη5᾽ ἴῃ 15. 1" 45 [Π6 βϑηθγδαῖ πᾶ Π|6 ἴοΥ [655 οἵ βεῦ 88ῃ ΝΕ 
Μόοοη ἂπὰ ϑαρραίῃ. ΤῈ ρῥάᾶββαᾶρβ, ἱμεγοίογε, 8 ἱπ ΠΔΙΤΠΟΗΥ͂ 
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σἰῈἢ ρῥγο-εχῖς ὑϑασο. δ᾽-6. 4πά ο[ ἐτονν πα ἐμαὶ ιυἱϊηρὶν 
οἤεγεά α [γε6- τοῖν! οἤεγέμρ ὠρηο Υ̓ αἰπυεῖ. Τὰ ὮΦ 85 ραββαρε ἰ8 
σἰϊβουϊ δηιθοθάθηϊς οὐ οοπβθαυθηΐῖ. Α8 ἰΐ βίαπάβ ψὰ δβουϊά 
μᾶνε ἴο ἰταηβίαϊε αγά [07 δυενΎ οΉ6, εἴς., ἃ τηδηϊξεδί δρβυγαϊεγ. 
Ἅε κεῖ ροοά 56η86 ΟΥ̓ οοπηροίίηρ νὴ [6 [ΟἸ]ονίῃρ, νεῦϑα 85 
ἴῃ Εβά., 4πά εὐεγν οἠς τοῆο νιοσδς ὦ υοῖῦ ἰο Υαδιυεῖ, ἔγοηι {Π:6 πξιῦ 
πποῦη οΓἩ ἐδ ἤγεὶ τιορηδ, ἦα δέραῃ ἰο οΥεν βαογίῇεοες ἰο σοά. Ψονβ 
Βαδᾶὰ Ὀδθεῃ τηϑάς ὈῪ ἴΠ6 ῬθΟρΙθβ, 85 ἴοῦ ἃ 886 Ἰουγῃευ Ῥδοῖ ἴο 
7υάδῃ, ἔογ ἃ ργοβρεγουβ γβασ, υΐ {πετα Βαά θθεὴ πὸ ορρογίυ- 
ἩΪΠῸῪ ἴο ΡΑΥ ἴ8εϑῈὲ νοῦγβ ἘΠῚ] [6 δἰἴᾶγ νὰ8 δεῖ ἃρ. ΝΟΥ͂ ἰξ γγὰ5 
ῬοΟΒϑῖθ]ε ἴο ἀϊβοβαγσε {μεθὲ οδ]σαϊΐοηβ. ὙΠαὶ 18, τὲ Βαᾶνθ Βογα 
υπάεγηδδίῃ [με σοηξυβίοη οὗ ἴ8ε ΟΠτοηΐοϊοσ ἃ οἰεαγ ἴσος οὗ {Π6 
Γ6-εβ: Δ] Ξῃπηεηΐ οὗ [με τεϊίσίουβ [6 οὗ [πε σοχηπχυηΐγ, [πουσῃ 
ΟἹ ΓΑΙΒΕΓ 5ίταρὶα 11π65. 

Ἴδε ενεηῖβ ἀεβοσι θεὰ οονεῦ ἃ ρεγίοα οἱ βενοσγαὶ τῃηοηΐμ8, ἔγοπι (Πα 
71 τποπί οὗ ομς γϑᾶσ ἴο ἴδῃς δασὶν μαζί οἵ (με γδδᾶγ (ο]ονίησ. ΑΒ 
ν. " βἰδηἀ ἴῃ Ηεῦ. ἰὶ 5 ἃ τεβίσοβροςϊίνεο βίδίειηθηϊ. Τῆε ρθορὶε θοζδῃ 

ἴδε τουϊΐπς οὗ ἴῃς τεσυϊασ οεσίηρβ ου (δε 18ῖ ἀδὺ οἱ ἴῃς γ1}8} τῃηοῃῖῃ. 
Α5 (δὶ βἰδίεωςηϊ γοαυΐγεβ υ8 ἴο βϑιρροβε {πὶ [86 Δβϑθγιὶν καϊμεγεὰ, 

ἴδε αἰΐας νγὰβ γε υε, δηὰ οἴδοτίησβ ταδάς 41} ου οὴς ἀν, ἰξ ἰ8 πχδηϊξεβὲ 
τδδῖ ἴῃς ςἄτοπ. βοβεης 18 ἱτηργδοιοα]ε. 

10. Α ςοπιραγίϑου οἵ (ἢς γος ἰεχίβ 5 θη] μ εηΐπς Βογε: 

ΝΕ. Α4 ὦ ἰδέ )γ. ἀπά {δε [υ. 
ΕΖα. Α "πὰ {πε ῥγ. απ ἐδε 1υ. απὰ 5οηῖς οὗ ἐμε ῥεοῤῖα 
Ἐβρ. Απὰ δε ῥν. σπὰ ἐδε 1,εὺ. απ 5οηῖ οἵ ἰδε ῥεο ρα 

ΝΕ. αμὰά {δε ῥοτίεγς απᾶ δε εἰπξεγς απὰ σον οἵ ἐδε 
ἘζΖα. απὦ δε εἰπξενς απ ἰλε ῥοτγίεγς 
Εϑ0. τοεγε ἰἑοΐμε ἱμπ 7] εγμς. απὰ ἐπ ἰδ σομμέγν, δι ἰδδ 

ΝΕ. 2εοῤῖε αμὰ ἐλε Νεῖᾷ. αμὰ αἱ 1 ςγαεὶ τοεγε ᾿οἷπε 
ΕΖω. απὰ ἰἠε Νείδ. 
Ἐβὺ. οἰμξεγς σπμά ἰδὲ ῥογίεγς απά αἱ] 1] ςγαεὶ ἐπ 

ΝῈ. ἐμ ἐκεῖν οἰδέες 
ἘΖα. ἐπ δεῖν εἰμες, απὰ α1} ΤΙ εγαεὶ ἐπ ἐἠεὶν οἰδῥες 
Ἐβρ. ἐλεεῖν οἰϊαρες. 

Τῆς Ηερ. ἱεχῖβ δὲ ὈοῖΒ ἱπηροβϑίρθὶς. ὅϑεῶβϑε οουἱὰ θὲ ϑβϑεςυγοὰ Ὀγ 
οι τεἶης Ὀρπ ον, Βαϊ (Βδη (ἢ ς βἰαϊοιμεηΐξ σου] θὲ ροϊῃε!εβ8, 85 81} (86 
Ῥδορῖὶε που]ὰ δϑίὰς ἱπ 86 βαπὶις ρίδςες. 1{ πὲ ἴυπὶ ἴο Εϑά. δῃηά ρεῖ- 
εἶνε [δὲ καὶ τῇ χώρᾳ ἰ5 ἃ εἷ., τοῦ. ἱπϑογίοα ἔγοπι Ἐξ ὉΠ)1}3 (3 Ἐϑα. ἢ89 
γεξίοι ἴῃ Ὀοϊὰ ροἶδοςβ), τὰ ζεῖ Ἵχοεϊ επί ϑεηβε δηὰ ἴΠ6 νεΎῪ βἰδίεπιεηξ 
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ὨδΟΟΒΘΑΤΥ, 88 1ἢἷβ ν. σοε9 ὕδοκ ἰο Εξά. ς"-9, δηὰ ἀεβοσῖθεβ δε ἤγβι βέερ 
δἴϊος τεδοίης [υἀΔῃ. ΤὨε ργ. {μ6 ἴμεν. δπὰ ἃ ἴεν οἵ {με ρϑορὶε 8εῖ- 
τἰεὰ ἴῃ ]Ἔγυβ.; (ἢ βίηψεοτβ δηὰ [Πθ ρογίεγβ δπὰ (με γεβί οἱ [5βγαεὶ ἰυγηθὰ 

ἰο {πε πιοσγε ργοπιϊβίηρ [πὶ ἰπὰ δηὰ δγουπὰ (μὲ σουπίγυ νη !ασε5. Βυΐ 
ἦι ἰ5 ποῖ πδοδββᾶσυ ἴο ἀερατί 50 αγ ἔγοῃῃ ΜΤ. ἴἷπ Νέα. ν. "3 νὰ ποῖε (μδὲ 
ὈΠΥΨΩ ἰ8 ποῖ τερεαίϊεά. 1’ τὸ βυδδιίξαϊς [8 πεοαββασυ ὈΣΦΎΝ ἴον 

ὌΣΓΣΣΥ χὰ Βᾶνα ἃ φοοὰ ἰεχί, δηὰ εχο. ἔογ (πε ἱγαηϑροβίτοῃ οὗ βίησεῖβ 

δηὰ ροτγίεγβ Ἄοχδοῖὶϊν ψβδὶ τὰ πᾶνε ἰῃ Εβά. 
ΠΙ. 1. »"» ἰ8 υϑοὰ πονβεγε εἶβε οἵ πὸ σοτηΐηρ οἱ ἐΐπιε; θαϊ 85 ἐῃς 

ΗΙΡΒ. μα58 1ιἷ5 πιεδηΐπρ γγε 5ῃου!ὰ ργοῦ. ροΐπί 52") 858 18. 6".--" 23] Νε. 

ὌΠΥΨΣ, 50 ὦ ἐν πόλεσιν αὐτῶν. ΤῊεΕ ΡὮγαθε “ἴδε 80η8 οἱ [βγϑοὶ σγεσε 
ἴῃ (δεῖν νη Π]αρε5᾽ 8 οἱ ρεου αγ ἀἰδησυν Βόγε, 85 ἴῃς ρδβϑβασε 8 υἢ- 
ἀουδέεοάϊν οοηποοίοὰ οἰοβεὶν τῖϊὰ 216 δὰ (μα τερειἰοη 18 ἀυκναγά. 
γε πιΐγῃς οοππεοῖ 270 οοβεῖὶν τ Εϑά. ς"-6 δηὰ ρῥγεβρροβε ἃ ἔυ]}} 
Ὀτοδῖκ 'ἱῃ ἃ ΡΑΓΑσΤΑΡΉ, ΟΥ ΒΌΡΡΪν ἃ ψογά, ἐΐε δος οὗ ]ϑγαοὶ δεὶπᾷ 5} ἐπ 
ἐλκεὶγ οἱαρες, ἑ. ε., Ἂρ ἴο (ες 7218 τυόπίμ ἰῃς ρθορὶε δὰ ποῖ οοπια ἴὸ 
7ετυβ8. Ἐκά., Βοχενεῖ, οὔεγβ δὴ δἰἐεγηδέϊνε; ἰπ ἐμαὶ ἑοχὲ (5.9) γε ππὰ χαὶ 

ὄντων τῶν υἱῶν ᾿Ισράηλ ἑχάστου ἐν τοῖς ἰδίοις. 80 3 Εϑ34., σφ με ἐσϑερπ 
ΔΙ Ἰογαεὶ ὠπμδφμίσαμς ἐπ διεὶς γεδμδ, ἐἦδ 5οης οὗ Ιϑσγαοὶ δαοΐ δοῖμᾷ οοοι- 
»9᾽ αὶ οὔ κὶς σιυπ αἤᾶαῖϊτγς, ἱ. ε., σῖτα πε χαϊηϊηρ οἵ ἃ ᾿ἰνεϊποοὰ. ΤὨΐ5 

εἶνεβ ἃ 58ιἰϑίδοϊογυ 86 η86, ἀπ τὲ πιχυβί εἰϊ ποῦ δάορί 1} }8 γεδάϊΐηρ, οὕ 

Βύρροθε {πε εἴαυδϑε ἰο θὲ δὴ δοοϊἀεηΐδὶ σερει το ἔγοπι 255. Α8 ἴῃς 
5.0). οἱ ““καϊμεγοὰ᾽" 18. ἐχργεββθά, δηὰ δ8 1μΐ8 οἴδυϑε γεδὶν Ὀγεδ 8 [6 
οοππηροίίοα οἱ ἴμε 71} πιουῖἢ δηὰ ἐπε δβϑθπι θη οἱ ἔπῈ ρϑορὶβ, ἴπῈ 
ἰδίίεγ 'β ργείεγα]ε. [ἿἋἢ ἃ μ5. οἵ ὦ (ἰὰ Νε.) {π6 οοπηΐηρ οἵ [6 γ18 

ταοηίἢ (οἸονσβ ἢ βἰδίοπηοπι (μδὲ {πε 805 οἵ Ιϑγδοὶ νγεγα ἴῃ {μος οἰτἰ65. 
-. 00») ἰ5 35., δαϊ οἰ ονίπρς νΌ. 5 ρΡ!. ὙΤΒο ἤγβέ νΌ. ἰβ 53. ου δοοουηΐ 

οἱ εἷοθε οοππθοίίοη Ὑ ἢ γυφν. 320] ἰ5 ἃ ΒδὉ. πδᾶπὶς (συ. τιν ποῖε ἴῃ 
Ῥοῖν. Βῖδ. Εεν.-Νεῖ. 4). ϑοτηε, ἱπάθοά, πιᾶκε ἰὲ Ηδρ. 3223, “θεφοιξθῃ 
ἷπ Βα." Βιυΐ ἴΐ 8 ποῦ ψεηογαιὶν οχρίαἰηθρὰ 85 εἰγμ Βαδίϊἑ, “53εθὰ οἵ 
Βα." (Μεν. Ερη).", δία. οῃ 25). [ἢ οὔὖν βουγοθϑ δηά ἰπ Ηρ. με ἰβ δ δὰ 

ῖδε βοὴ οἵ ϑῃοαδι εἰ, θαϊ ἴπ τ ΓΒ. 3", βοὴ οἱ Ροάαΐίδῃ {π6 σταημάβοῃ οὗ 
Κίηρ ]εποίακῖπι. Βυὶ Ροάδίδῃ μὰ βενεγαὶ Ὀγοίμεγβ, διηοηρ ψΒΟτΣ 

τὸ δηά ϑΒοπαζαγ (- 5865., Ὁ. 5. ου 15) δηά ϑῃεαϊ οὶ, [με ἰαϊέεγ Ῥεΐησ 
Ζει.᾽ 8 υὑποῖϊε. ΕἸμες (ἢς ΟἾτ. 88 οοηξυποά {86 πᾶπΊε5, οὐ ΖΕ. ψγὰ8 

Ῥτουρβέ ἃρ ὈΥῪ ιἷ8 ἀποὶς ἀπὰ ἰπ5 Βεσαπια πον 88 Ηΐ8 5οη.---ΓῦΚ]. 
Ιῃ Ης. 115. Ὁ. γι ρ, Ααὗ Σαλαθιηλ (“1 πᾶνε αϑκοά οἱ Οοἄ᾽".---"πνο] 
͵5 ἀἰβίουϊ; ΦΒ δοκ8 ραγὶ οἱ (με ν., ἑ. ε., ἐλε ῥγ. απᾶ Ζεγ. δ 5οη οἵ 
ϑλεαμέοε! απὰ κεἰς ὑγαίμγεη, ὈχῈ ἃ οοργίϑι 88 ᾿υπιροά ονεῦ (με πογὰβ 
ΟἹ δοοουῃΐ οὗ (πε τερεδίοα ἀδελφοί. Τα πψογὰ οδὴ ΟὨΪΥ θὲ υϑοὰ Βεῖα 

ἴῃ ἃ βξεηεσαὶ 56εῆ936ε οἵ {πε ἰαἰΐγ. [ἢ ουὖζ θοοῖκβ ἰϊ δ45 τυυςι [Βε 88π|Ὲ της. 
88 Αγϑπη. Γ)9 ““αβϑϑοοίδίββ," τβθὴ οἵ [ἢ 88π|6 οἶδ885.--- Ὁ] τιεδηΐ ἴῃ 

. ἴδε «αὐ]ϊεν ᾿ἰεγαΐαγε πα ογαὶ νογὰ οἵ Ὑδηνεῆ, εβρ. Ὺ ἴδε τηουτἢ οὗ 
186 ῥγορδεῖ; ἐξ 'β ἔμεγε δἰπχοβὲ δαυῖν. ἰο ἐδδοβίηρ; Βεγε 'ξ μ88 (ῃς ἰδίετ 
56η536 οἵ [ῃε πυ7ϊΐεη ἰανν. 
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8. Ἑαγεῖν ᾶνε Μὸὶ 80 τ]υςἢ ἴο σἤοοβα ἴγομι ἴῃ ἀεϊεττηϊηΐπα ἃ ἰοχί, 
Βοῖἢ ἔγοτα δησίεπε Κγββ. πὰ ἔγοτη πηοάεγῃ οοη͵δοΐαγε. ΑἹ] ἄστθς ἐμὲ 

ΜΤ. ἴ5 ἱπιροβϑίθὶς ἀπά ἴπετγα ἀζγεοσηθηΐ ἐπάβ. ΤὨς δ 4515 οἵ πηοβὶ εἴογίβ8 
δὲ τεβίογδιίοῃ 5 Εϑὰἵ" (59), μεσα τεπάογθὰ ἱπίο Ηδβρ. ἔοτ εαϑν οοτι- 

Ραγίϑοῃ σῖῖ ΜΤ. 
ὌΡ 59 [ΠὉ] ὉΠ ΠΌΝΝΞ 332 ἸΠΣ)Ὁ ὉΡ ΓΩΙΌΠ ὉΝ5 ΤᾺΝ ὉΡΌ ὉΠΛῸΡ ἸΣΏΡῸ 

ΟΣΡοΥ 320 {ΓΟΡῚ πυλ ΓΊΟΡῚ ΥἹΦΊΩ2 ὈΛΠΣΥ [}0}} ἸΡ) ῬΊΠΟΝ γ να 

Τῆς υπάοι θὰ δηὰ (με Ὀτγαςκεῖθά ραγῖβ γεργεβεηὶ ΜΤ'; ἰδ δρρεδγβ 
1δυ8 (μα ἘΞ3ά. οοηίαίηβ 41} οἱ ΜΤ. σἱτ ομς 5ἰρτιίίβοδηϊ δἀάϊτίοπαὶ 

εἶδυβε δὲ {π6 Ὀορίπηΐης. ΤῊΪ5 8 νἱγί δ !}ν {δε ἰοχὶ δοοερίοα ὃν Ουΐδεο, 
Ῥυὶ ἰῃβιεδά οἵ οἰεατίης υρ {δε αἰ σα Υ ἰδ οὐἱν δά ἀβ ἰο {πε σοπίυβίοῃ. 

ὍΤοιῖτον πο τϊκοά οἡ βοιμον αὶ ἔγεεγ ᾿1π65, τ ἢ 18 ταβαϊὶ, 50 [Σ 85 ἴΐ αἱἷ- 

[ετβ ἔγτοπι ἴδ αθόονθ: Ὁ"2 ἩΡΊΠΥ ὉΠΟΟΡ ΠΣ 2 15 22} (Οοηιρ.). ὙΤοΥτον 

ἷ5 οδ  ἱσοά ἰο ἐγαπϑίαϊς ἢἷβ8 ἰεχὲ στ τας ἔγεβάοπι. Ηδυρί 5805 ἔοτο ᾽ν 
(Βαῖ οπ τἷ8 τεσοηβίγυςϊοη τὰ βμου!ὰ τὰ. ὉΠὉΡ Π2Ν2 ἸΝ2}2) (5ΒΟΤ..). 
Μαγίουβ 5Ξ᾿ἴσμὲ τπιοάϊβοαϊίοηϑ αν Ὀδαη ρτοροβθά. Εγΐε οπιϊῖβ ὑγερ. 
Ὁ Ὀείοτγε "ἢ δηὰ 80 βεῖβ: “ἰοῦ ἴπε ρθορὶε οἵ {πε σουπίγίεβ Το ἃ ἵεῖτοσ 

ἴο {μεπι. Μὴ Ηοομδοῖεῦ τεραγάβ ΠῸ2 88 8ὴ Ατγᾶπι. σψογὰ: “ἐμεῦ 
Ἐϑ Δ} 15ηῃ6 ἐπε αἰΐϊασ ὕροη ἰϊ5 θά4β865; ἴογ ἃ δαπαξ τᾶϑ ἰουπά ἅδονς, 
ετοοϊοὰ Ὀγ (ἢ σατα οὗ ἴῃ ρϑορὶθβ οὗ ἰῃς Ἰαηαά" (Κεείαηγ. Ὁ. Ιη 709- 

εἰδεδίίοα με 84γ8: “Τῆς ουἱὶ Βαὰ ποῖ θδεὴ βυρργεββεά, δυϊ {πὲ δἱΐαῦ 
σθεγο ἴἃ δὰ θδθὴ οεἰεργαϊθα ττὰ8 ἃ ϑβδογί οσίουβ αἱΐδι.᾽" Ζ1}6ββοη 

Ρτοροβθά ΥἼΝ "Ὁ92 ὈπῸΝ ΓΌΟΝ Ὁ) (ΖΑ͂. τροφ,.., δας (ἢΐ8 ΙΔοκβ δὴν 

ἰεχῖυαὶ Ξυρροτί. 
Τῆς δἰϊετηρίβ ἰο τεοοηβίγυςοϊ ἰδς ἑαχί οη΄ ἰδ θα589 οὗ ΕΞά. 411} σσοτῖ 

οὐ ἴῃς οαϑίογ ἰοχί οἱ". θη ψὰ ἔτη ἴο Β νὰ ποΐε ϑοπα βίρηϊβοδης 
νατίδίίοηβ. Τηδὶ ἰοχὲ σιιηϑ: χαὶ ἐπισυνήχθησαν αὐτοῖς ἐχ τῶν ἄλλων 

ἐθνῶν τῆς γῆς χαὶ κατωρθώθησαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τοῦ τόπου 

αὐτῶν ὅτι ἐν ἔχθρᾳ ἧσαν αὐτοῖς χατίσχυσαν αὐτοῦς πάντα τὰ ἔθνη τὰ 

ἐπὶ τῆς γῆς  χαὶ ἀνέφερον θυσίας κατὰ τὸν χαιρὸν καὶ ὁλοχαυτώματα 

χυρίῳ τὸ πρωινὸν χαὶ τὸ δειλινόν. ΤὨΪβ8 «Πουϊά θὲ τεηάοτοὰ βοπιοῃδε 
ἀϊβεγεηιν ἔγοπι (μῈ ργεναδϊεηὶ ἐγδηϑἰδιίοηϑβ, ἰμυ5: 4ηώ4 ἐδεγε εν ραϊμεγεᾶ 

το ἐδενε σοηιο ἤγοηι αἱ! ἐδ οἱκεν ῥεοῤίος οἵ ἐδ ἰαπάᾶ, απ ἐδεν τῦεγο βανογαδῖγ 
ἀϊςροτοὰ ἰοιυαγάς {π6 αἰδαγ [μῤοη {5 ῥίασε, ἔογ ἐμέν Ἰσεγα αἱ ἐπρεῖν τοὴξ 

ἐπερη] 50 ἐμαὶ αἱ {6 ῥεορίος εὐἷνδοῖι ἰοεγο ἐμ {πιὸ σοππίσγ δεῖ βεά ἰἄοηι ἀπά 
ἐλεν οἤεγοὰ Ξαογίεος ἀσοοτάἀἑπρ [0 “δα σοαδοη, απὰ διγη-οβεγίηρς ἰο Υ αἰπυεῖ 
"πογηΐπε απὰ εὐεπίπξ. Αἱ ἴῃ βίαγί αὐτοὶς τορτεβθηΐβ ὉΠὉΡ ἴῃ {πε 86η85 
οἱ Ὀπῦν, 80 ἐμαὶ τῃ6 ραιμοτίπα ἰ5 ἔτίεπαϊν ποῖ μοβεῖς (ς. Εϑβά. 9"). 

Ἑτοπὶ (ἢ 5 ἰοχὶ γε σαπηοῖ εχίογί “πεν εγεςιεα (ἢς αἰΐαῦ οη 115 θ856.᾽ 
Τῆς νΌ. κατωρθώθησαν τερτγεβϑεπίβ8 ἽΦ' ἰη ΜΙΊ. γ} Ρ5. 119,39 ΡΥ. 27-" 1411, 

δηὰ (οΠονεὰ ὃν ἐπί πιυσὶ ὈῈ τεπάοσεὰ δ9 ἀρονε. Χατίσχυσαν τηΐῃξ 

ΤλΘΔΠ οὐ ῥοιυεγοά, Ὀὰΐ [ΟἸ]ονγεά ΌῪ δος. ψὰ δηὰ ἴΐ βιαπάϊηρς ἔοτ Ἢ} ἴῃ 
τ (ἢ. 15 2 (Β. 14:5, Ρυζίίηρ ἱπίο ΗδΡ. (μ6 ραγίβ ποῖ ἴῃ Ὀγδοϊκεῖβ τὰ 
Βᾶνε: ΥἽΝΠ 'ὋΡ 9 ὈΥ̓ΡΗ ΠΣΙΌΣΠ ὉΝ ἩὝἼΦΌΥ ὈΥ ἼΩΝ ΟΝ ὮΡΌ ὈΠῸΝ ἸΧΩΡῊῚ 

ΣΟΥ Ἴρ2 5 συλ ΓΊΟΡΥ ΠΡ. ὈΤΣΙ ὌΡΗ 
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Τὸ ἀειπηοηβίγαϊο ἴῃ ἴδ υδιια] ταν μουν 1815 στον ουὖξ οἵ οὖξ ργεβεηΐ 
ἰεχὶ ὃν 5:15 ομβδησεβ μέσα ἀπά πεσε 8 θεγοηὰ τῃς οττἰς᾿5 τί; Ὀυΐ ἰο 
δοῦν μον (85 βἰδίεμηεηΐ νγὰβ γοἀυςδὰ ἴο {πε οοπέυβίου ΜῈ ΠΟῪ ἢδνε ἱ5 
ποῖ 50 μασά. Τῆς ἰάδα ἐμαὶ ἴῃς δἰΐϊδ τᾶ5 θ0}}} πῖτὰ ἴῃς δἰά οἱ ἴδε 
Ῥθορΐίεβ ἰῃ Ῥαϊεβεϊης νγᾶ5 ἱπίοϊεσαδ)ς ἴο (ἢ Ῥεορὶε σῆο δὰ ἀγυηῖ ἀθερὶν 
οἵ τὰς βρίπϊ οἱ ΕΖταβ. Βν ἃ ἴεν βίσοϊεβ οὗ (ῃς ρεὰ (δαὶ ἐγίεπαϊν δἱά 
168 Ὀδθῃ ομδδηροὰ ἴο ἃ ίθασ. Ὑδὲ ἰεχί οἱ Εϑά. μα8 Ὀδϑῃ Ἵοοττεοϊθα ἔγοσῃ 

ΜΤ. ὃν ρυξεϊης ἱπ ἔα πον ραγίβ, θυΐ πῆοσο ΒΟΥ πιδῖκο ὯῸ βθη86. ἴ- 885 
ποικοὰ νεῖ ἴῃς ραββᾶσε δηὰ πηϑδάς ἴξ πίε] δ] 6 θυϊ Θπεγεῖὶν πτοης. 
71 ἰ8 Ροββίθ!ε ἰο ραΐ (με βυθδβίδηςςε οἵ ἴῃς ραββαψε ἵπ 51}}} οἴοϑεσ Ἷοῦ- 
[οτταῖτν ἴο ΜΎ.: ῬΡην ὈΥΎΥΡΟΥ ΛΣΤ ΟΝ ὙΦ ΓΥΣΊΝΩ ᾿ὌΡΌ ὉΓΟῸΡ ΠῸΠ ὙΜ2 32. 

Ἧὲ πυρῆς χὸ ἃ ᾿εἰ]|ς ἐυγίμεν ἴῃ οὐγ τεοοηϑέγυςτίου, τεδάϊης Κι. δ" 
(βϑυρροτίεἀ ὃὉγν ΦδΑ). Οοπηεοξίης μεπ τ ν. " τψε μεῖ {Π18 οἰεδς ϑεῆϑβε: 
Απά .1ε5.. .. εοὶ γεαἂγ αμᾶ ἐκεν δεῖ ἱκῸ αἰαν οἵ (με Οσοά οἵ 1ςταεῖ ἰο 
οὔον δηγνμ-οβεγίπρο ἐροπ ἰδ... ζ0γ ἱπέγε ἰύεγε ξαϊμεγεὰ το ἱπεπε ϑσοημε οὗ 
δε ῥεοῤίες οἵ ἐλε ἰαπάς, απὰ {ξεν Ἰοέγε τοεῖϊ ἀἱςῥοφοᾶ ἰοισαγᾶς ἐκ αἷίαν, απὰ 
ἐδεν δεϊβῥοά ἱπενε, απ κε [.7ε5.] οἤετγαὶ προ ἰξ, εἰς. Οοτηραγίης ἐπιεπεὰ 
ἰεχὲ (1) πὶ ΜΤ. (2) τὲ πᾶνε: 

νοῦ τὴν τὸν Ὁ» ὈΠῸῸΡ ΠΣΙΌΣ ἼΦΙΙ ὨΥΣΊΜΣ ᾿ὉΡΌ ὈΠῸΣ ΠΣ ἸΝ2 2 ὦ 
πνν ΓῊῸΡ ΥὉΡ ὈΡῸῚ ἸΓΣΙΣῸ ὉΡ ΓΙΣΤΌΣ Ὁ)}5}} ὨΥΣ ΜΗ ᾿ὮΡΌ ὉΠ} ΠΌΝΝΩ Ὁ ὦ 
Ταΐβ τεοοπβισυςτίοη ἰ5 88 πϑᾶσ ἴο ἴῃ οί δὶ 85 ργδοςίςδθ]ε ἴο ὑγε- 
βεῖνο ἴῃς βεῦβε. ΤὩς ςβδηρεοβ δζὲ ποῖ νεῖν στεδὲ δίίζεσ ἴδ οἰδυϑεβ δσὲ 
ἸτΔηβροβϑοά. Τῆς γεβὶ οἱ ν., “οἰετίηρβ πιογηίης δηὰ ὌἼνεηΐϊηρ,᾽" 'ἰβ ἃ 
Ἰαῖεν αὶ.; ἴοτ {πε ογἰφίπαὶ ττίοσ ουϊὰ ποὶ Βανε τερεαϊοὰ πῦρ. Μοζγο- 
ονεσ, 8 ραββᾶσε ἀεβϑοσῖρεβ ἴῃς ἢγεὶ οεγίηρ τηδάς ὑροὴ ἴμ6 οἷν 
ετεςιοὰ αἰΐασ, ψβογεὰβ οὐγ ἰεχί Ὀεῖγαγβ ἴδε ἰδΐετ ροΐπε οὗ νίενν ἴῃ Ὀγίησ- 
ἴῃρ ἴῃ ἰῃς τεζυΐασ Ἔβϑί δ] Ἰϑητηθηῖ. ΤΈε ἀδῖὶν οἰετίηρ 5 ἀεβοσβοά ἴῃ ν. 4, 

4. τον. 80 νψὸ βδβουϊὰ τὰ. πίτ 411 ἰοχίβ οἱ ὦ, Ἐϑά. ἰδοΐκβ “ρΡΌὉ3 
διὰ Ἰ0}2 Ὁ» 51. ἵ (γί Πεγ ἰδοῖκ8 Ὁ))2 ν", Βανίπρ οἷν ΘΟ ΦῸ2 γῦρ. ϑίῃηος 
“οβοτίηρβ᾽᾽ [Δςκ8 ἃ ξονεγιίησς νῦ. ἴξ τηαν ὃὲ (μαὶ ἴῃς σμοὶς οἰαυθε τὰς 
Ἰδοκὶπρ ἴῃ ἐδε οτγὶ παὶ ἰεχῖ. Αἱ 41] ἐνεηίβ, με εἴυσπιϑν μδηὰ οὗ ἴῃς (σ. 
ἷβ ἀρραγεῆΐ ἴῃ τῃε ρίοβϑε3.---δ. γ}}. ΜῈ ὦ τά. Ρ]. )58 ἴῃ ν. ..--ιρϑφὴὶ 
ἃ πογὰ δαάδδὰ ἴῃ Ἐξά. τ, Τῆὸ (τ, ἰ5 ἔοηὰ οἵ σοτηδίηΐης Βα δίς, 
ΠΕ, ΤΠΟΟΏ8, ἀπα ΠΟΙ 5εδϑοηβ (1 (ἢ. 23: 2 (Ἡ. 23 812 215 Να. 10", 50 ΕΖ. 
4511).--οῦν} 5. Ἰδοϊκίησ ἴῃ δα, [ 8. Ὀεϊζες ἴο οὔ. (ς τοδυπάδπξ 
ὈφΊροσ. ἘΠ5ν. τὰ δηὰ πγτν ΥἹΡΊΟ, Πν. 23 (4 1.) 2 (Β. 25, οὐ ὈΥΨΟ αἴοῃς. 

-ἸῊη] ἰ5 δὐἀεὰ ὈγῪ ἴδε Οῆγ. ἰο Ὀτίηρ [Ὡς ραββασε ὑρ ἴο ἀδίε. Ὑῆς 
ἱπέγ. οὗ [η8 τογὰ 88 τπηδάς [ῃ 6 ραβϑϑᾶσε αυϊξε ὑπρταπιηγδῖῖοδὶ, τοαυϊγίησ 
τε δἀαϊείοῃ οἱ “οβεγίηβ᾽᾽ 85 ἰπ ΕΝ. Α5 50 οΐζεῃ ἢᾶρρεηβ, Ἐϑά. μγε- 
βεῖνεβ ΒοΙ᾿ (πε οτὶ ρίπαὶ δηὰ [με βυβεβιϊτυτίοη.--- 121) 2. ὉΠ 555} Ἐβά. ς": 
χαὶ ὅσσι εὔξαντο εὐχὴν τε ὙΣ ὙΌΣ ἃ ἔα Ὀαϊίος ἰεχί.--- δ τπῦ ἼΠ ὉΛῸ 
395] Ἐϑ4. ἀπὸ τῆς νουμηνίας τοῦ πρώτου μηνός (Δ ἑβδόμου) Ξε ᾿ῬδΠῸ 

Ἴπκη συ, 8 οοττεςιίοῃ ὃῃ (ῃς ΟῊγ. ἴο ἀστοὶ σῖϊῃ (ἢ ς ἰάδα οὗ ν." τἴμδὲ 
811} τμεϑς ἰδίηρβ μαρρεηθαά ἴῃ ἐμὲ γι ταοπῖῃ. Βαΐ ἃ8 ἢς 8458 δεῖε ἴ86 

τοὶ ἀαγ οὗ μδὲ ταοηίῃ, 88 ςὨγομοίοσν 8 ἱσυροββίθίε. 
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85»-4ι '5 ἃ ργεῖν οοπιρϊεΐε ραγα!εἶ ἰο ἔμ6 Αγδπι. βίογσυ οἵ ἴῃς τευ ]ά- 
ἱῃρ οἵ {Βς ἴεσηρὶίε, ς. 5,6. Ἶνε μᾶνς ἰπ θοΐὰ ρίαςοβ ἔμῈ δοΐυδ] δυϊάϊης, 
ἴδε δρρεᾶσαπος οἵ (πε πεῖρῃθουτγίησ ρθορὶεβ, δῃὰ (με ἀδάϊοβδιίοη. ὙΒα 
δτεδίεβί ἀϊνεγζεηςε ἰβ ἰῃ οοπηθοίΐοη ψΠ Δ (ἢ 6 ἰογείσηογβ, ἔοσ ἰῃ ομ6 σδ86 

ἴδε πεϊρῃθουτβ σᾶτῖε πὶ} δὴ οβες οἵ δϑϑϊβίδηος, ναῖε ἴῃ ἐπα οἵμοσ ἐΠῸν 
οΆπι6 ἔογ ἰηνεδβιϊχαϊΐοη. ὙὙετζε 15 ἃ βί τ Κη ρδγα εἰ ἴῃ (Πς δος {Βΐ ἴῃ 
ΒοΙΒ «4568 δε εν δρρεαδὶθὰ ἴο ἴδε εαϊςὶ οἱ Ογ. (4' 5.2). ΤῊδ τεοοῦ- 
αἰσυοιοα τοχὶ 5ονβ {παὶ (Πε οτ πα] γγἃ58 ἃ ἵγιια ρϑγα]εὶ. Βαΐ {πε (ἢγ. 
ταϑδάς 584 ἢδνος οἵ Ηἷβϑ βουζοε8. Ἡῖΐ δά ἃ οοηνϊοἱίοη, Μ᾿ ἰοἢ τᾶν μανα 
Βδδθῃ ᾿αβεὰ οἡ ἃ ἰγδάϊτίοη ἐχρίαἰηΐησ {πὸ ἰοηρ ἀεῖαν ἴῃ (ἢ τοβιοσγαιοῃ 
οἵ ἴδε τετρῖς, {παῖ (δε ἱπιτεγίεγεηςε οὐ [πε ξῆθτιν νγᾶ5 εβεςῖνε ἔοτ βεν- 
εἰαὶ γεδῖβ, δηὰ ἢς [85 πιοάϊβεά {μὲ βουγοεβ δοοογάϊησὶ νυν. Βυΐ 50. ἢ 
εβεςῖῖνε ἱπίετίεγεπος 5 ἀππονση ὈΟΙΒ ἴῃ με ΠΟ οροσγασγυ ργορμεῖβ 
ἩςΣ. δπηὰ Ζε., δηὰ ἱπ [6 Ασϑπ). δοοουπηέ, ἴοσ ς"Ὁ 15 ϑυγεϊ νυ ἃ αὶ. ὃν ἐς (γ., 
βίμοε ἴὲ ψουἹὰ θὲ βίγαηρε ἴος ἱπίεσγίεσεπος ἴο Βερίῃ δϊεσγ [Ὡς ποῦῖς μβαά 
ξοῃθ οὐ ίοσ βἔζθοη γϑαζβ, δηὰ δοοογάϊηρ ἰὸ 5" δεν δεξαπ ἰο διά δε 
ἄοιδε οἵ Οοά. 

Α5 186 ΟἸγ.᾽ 8 δαϊείῃρ 15 9ὸ οοηϑρίουουβ ἐβγουφρμουξ, ἴξ 5 ενίάεηΐ τμδὲ 
Ῥείοτγε ἢἶβ εἰπιθ ἔμβοσε τγᾶβ ἃ Ηεῦ. δοοουηΐ οὗ ἰΒς τεδυ]άϊηρ οὗ (δε ἔετα- 
Ρὶε. Τϑοε Ογ. οουἱὰ ποῖ θὲ δυΐμογ δῃὰ δὐϊῖοσ ἴοο, Ἔβρ. βίηςε ἰδῃς δὰ- 
ἴϊος σβδησοά πε σῃοὶς βἰχζηϊβοδηςσε οὗ 186 βίοσυ. ὍΤδε τεοορηϊτίοη οὗ 

τὰς οί σίπαὶ ςμαγαςίοσ οὗ (πε ραββαζε ἀΐβροβεβ οἱ Κοβί. 8 δβϑϑεγίίοῃ ἴμαῖ 
νν. 5 ΔΓ6 ὉΠ 5.οσῖς δ]. 

6"-10ς. ΤῈ ἰθπιρῖθ ἰ5 σϑδυ.--6᾽, οι ἐδ ἐφηιῤῖς οἵ 
γαλιυεῖς τας ποί γοί δορμη]. ὙῊΪθ6 Ὀεχίηθ ἃ ΠῈ βοοϊΐοη, γοῖ 

ἘΜ". βεραγαῖε ἔγομι ργεσθαϊηρ οἷν ὉῪ ἃ οοἴοῆ. ΤῈΘ ἀκνατγά 
ῬδΙΔΡΉταβα ἴῃ οὐγ Ὑτ88.--- {με ἐουπάδιίοη οὗ {μ6 ἴεπαρὶε οὗ 76- 
Βονδὴ ννᾶ8 ηοῖΐ γεὶ αἰ" --ἰϑβ ὑπηθοσββασυ. ὙΤῈῈ σψογάβ ἀθβοῦῖθα 
ἴῃς οοπάϊθοη δὲ [8ς {{π|6 ἱπάϊ!ςαϊεά ἴῃ νν. 1.55, δΔηά (πον ἰεδά υ8 
ἴο ἐχρεςῖ δποῖδμεσγ βίερ, δηὰ μὰ τὲ ῃἠοΐ ἀϊβαρροϊηϊεά.---. Απῶ 
ἐκεν ῥαϊά πιοηεν ἰο ἰΐδ φμαγγγηιο αμὰ οἰοποομέονο]. (Φἰ τοδάϑ, 
ἅε ρῥαϊά, ἐ. 6., ΖεταΡαΡθεὶ. Ὑδὰ ψουϊκηιθη ἡδπιθα Πογα ἃγὰ ποῖ 

ΤΑΔΘΟΠ5 Δηα Ταγροηΐοιθ 85 ΕἾ, θυΐϊ (Π6 ἔτνο οἰδββθεβ οὗ βίομθ- 
ΜΌΓΚΕΙΘ: ἴπο86 ΜἘ80Ὸ αἸά [μὲ ψοοά- τ οΥΚ ἀγὸ ἡδπιοὰ {ΓΈ ΠΟΥ οη. 
Τδεβε ΕΓ πίθη ΜΟΥ Κίηρ ἴῃ (6 αυδΙτῖεβ ΠΑΡ [Π6 ἰδπΊρ]6 5ϊῖε, 

ΡΕΙΒΑΡΒ ἰπ [86 τυΐϊῃ-Ποὰρβ8 οὗ (ῃς οἷά τεπρὶε, ἀπά ψεγα ῥαϊά 
ψαρε5.--Απά {οοα απὰ ἀνγέπξ ἀπά οἱϊ ἰο {16 δίδοπίαπς σπά ἰο {6 
Τγτγίαη5)]. ὙΒεβε ψεγα ποῖ ραϊά ἴῃ σβϑῃ, θυΐ ἴῃ βυβϑἰβίθβηςβ. Αο- 

οογάϊην ἴο 2 (Β. 2 ϑοϊοσποῃ ἀρτθδά ἰοὸ σῖνε ἰο [με Ῥῃωηίςΐδη σατ- 
Ρδηΐεῖβ το ῥσεραγεὰ [86 ἔπ εγ ἴογ [Β6 ἔγβί ἰθηρὶα νημεδῖ, θᾶγ- 
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1εγ, ψνίης, δηά οἱἱ; αὶΐ ἴῃ τ Κ. ς᾽5 ον ψῃθαὶ δηά οἱ] ἂγὸ παπιδά. 

Τα ργεβοηΐ θυ ]άογβ ἀγα ΓΟ] ον ίηρ ἴῃς »ηοάμς ορεγαπάϊ οἵ 1Πεὶγ 
Ἰδταουβ ργϑάδοεβϑογ, οὔ [815 δοοουηΐ ἰ5 οοουτοά Ὀγ [6 ΟΒτοηῖ- 
οἷεγ᾿5 νεγβίοη οὗ [Π6 δαῦὶν Ἄνεηῖ. ὙΠεὲ Ῥοθηϊοϊδηβ ΨΕΓῈ [δ που 
ογ ἀγεβϑβίηρ {πη ρεγ (: Κι. ςἾ).---Τὸ ὀγίηρ σεάαν ἐγιδεῦς ἤγοηι ἐπα 
1δαηοη μπίο ἐδ 5εα αἱ 70}}α)]. ΤῊϊΪ5 ΖΟ]]ονν5 οἰοβεὶν (6 Βγοη- 
ἰοιεγ᾿ 5 βίογυ αἰβο (2 (Ἐ. 215). [Ιῃ σ Κ. ς3 (Π6 ρίδοε ψβογα [ῃ6 
ἘτΆθεῖβ ετα ἀοἰνεγϑά 15 οὶ πιοπ ϊοηθα. ὕόοῤῥα ἰβ οη ἴδε οοαϑὶ 

μουίῃ-τνεβὶ οἱ 7εγυβαίεπι δηὰ ἰβ ἰπ6 παΐυγαὶ ροτί οἵ επίτυ. ΤῈ 
Ῥῃαηίοϊδηβ τνεγα ἴο Ὀτίηρ [μὰ ὑταθεῖα ἄονῃ ἴῃς οοαβὶ, (Π6 εν 8 
πδῖυγα!ν Ῥεΐηρ ἱπεχρεσί ἴῃ {μαΐ Κἰηά οἱ βεγνίςε. Ηρ. ρσορδῦὶν 
Γοΐοτβ ἴο [ρθᾶποη ἰη τ" (ΜΊΟΒΕΙΙ, ἐη ἰος.). Μαγίϊ {Π 115 τοΐοτ- 

Εηοε ἴο {Π6 8}}}8 οὗ Τυἀδῃ (Ποάεκαρτγ.).--- Ασοογαΐπρ ἰο ἐμὲ ῥεγ- 
φῆ οἱἨ Ογγμδ, κἰιρ οἵ ὠΡετγεία, ἐπ ἐμεὶγ ξατον]. ἩΗΔΡΡΙΙν ρᾶγὰ- 
ΡὨγαβθά ἴῃ Ἦ: “δ8 συγυβ.... μδὰ ἀϊγεοῖϊθα {πεπι.᾿ Τὶ νουἹά 
παίυγα!ν ἱπρὶν {μᾶΐ {Π6 σταηΐ οἵ Ουτυϑ γείεγγεά ἴο ἴῃς βεουτίης 
οὗ {πὈ ἐγ ἔτοπι {με 1ϑθάποη, δηὰ τουαὶ βαποίίοη που μ6 ἤδοθϑ- 
ΒΔΤΥ, 85 ἰμδὶ γδηρα νγὰβ8 ΠΟῪ ὑπάδγ (Π σοηΐτοὶ οἱ Ῥεγϑβίδ. 

1 (ἢ ἄξεοζοα οἵ 15.“ ποϊιβίηρ 5 βαϊά οἵ {ἰπῖρεσ, Βαϊ ἴῃ 64 {815 πηδίεγίαὶ 
͵8 παπιοά, (πουφὴ οηἱν ἰῃ σοηποοίΐοη τ ἢ ἴῃς βρεοϊβοβίίοηβ ἴοσ δυϊ]ά- 
ἴῃ. Τβετγείογε γα ἀγὰ ἀγίνεη ἴο ἃ ἔγεεγ ἱηξεγργείδιίίοη : Ου. δυϊμογίϑοα 
1ῃς Τοπβίγιυςιίοι οὗ {πε ἰεαρὶθ, δηᾶὰ ἰμαὶ τνγασταηΐ οδγγίεβ τὰ ἴ Ὁ 
ἐπιρ!]ςδείοη (μ6 τἰρῃιὶ ἴο ργοουγα ἴμ6 τηδίεσίαῖβ τῆεγενεσ {πεν πιᾶῦ Ὀς 
ἰουπά. Τα ἱπιρ!ἰοδιίοι 5 (μδὲ τὲ ἃγε 511}} ἰὼ 18ς τείχη οἱ Ον., (δουσἢ 
186 τοτὰ8 ψ|}} ρεγτηϊ! ἃ Ἰδαῖος ἀδῖε. Ὑῆὲ ρῆγαϑε τᾶν ὃὈς ἃ ποίς ὃν ἴδε 
(Ἀγ. ἰο βυρροτί 88 ἔβϑοσν {μαι {μεβε δνεηΐβ [εἰ] ἴῃ {πε γεΐρτι οἵ νυν. Βυΐ 

ἴϊ 15. ρεγτη ββ 8] ἴο βυρροβε ἐμαὶ 1ῃς ἴογτηβ οἵ Ον.᾿5 ἄδογθε που] μοὶ 
ἴῃ ἴῃς εἰπε οἱ δ. Αμποΐμεγ ροβϑι δὲ ΠΥ 5 ἐπαΐ ἴμ6 ΟὨγ. βυθδιτυϊοὰ 
ΓΟ}. οσν Ῥδς. ἔογ ἴῃς Ἰαϊζεγ σᾶνὲ βυςὶ ἃ ἄδογες (ς΄. Εϑά. 445 δῃηὰ ποῖς δὲ 
Ῥεχίπηίηρ οἵ [815 ς.)ὃ. ὙΒετγοίοσγε τὸ πθοὰ ποῖ ὃς ἀἰβίυσροα ὃν {δε βίδίο- 
ταθπὶ πὶ Ον. δὰ ποῖ δυϊβογν ἰο φῖνε βυςῖ ἃ ρεγπε θδσοαυϑε Οδπι- 
Ὀγ58658 γ88 (πε ἄγβί ἴο οοπίγοὶ ἴδε πεϑὲ οουπίγυ (7511, Οεροΐ. ]γαη. 5). 

8-105. ΤῊς ἰοχὶ ἴῃ ραγί 18 βοδγοϑῖν ἱπιθ! Πρίθ!6; ἰ τὰηβ (8) 

ἀπά ἐπ πὸ χά γεαγ οἩὨ ἐδιοὶν σονΐπρ ἰο ἐδ δομδε οΓὁ Οοά αἱ 
“ενδαΐεηι, ἐπ ἐπε χά τηομίμ, Ζεγμδδαδοῖ ἰδὲ 5οη οἵἩ 5εαϊ οὶ απὰ 

“εείμα {6 505 οἵ 7οταάαξ ανπὰὦ ἐδ τεσ οἵ ἐμὶν δγείδγεν, ἐδ6 ῥγίεϑίς 
ἀπά {μὲ 1,ευΐες, απὰ αἱ εὐἦο παά σοι ἤγοηι (ἤ6 σαρ υΐέν ἰο ὕεγμδα- 

ἴον δεραπ---απὰ ἐπεγ ἀῤῥοϊτηοά {δε 1, ευΐίος ἔγονι μυεηΐν γεαγς οἷά 
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απὰ μριυαγά ἰ0 τωῤεγίπίοπα 116 τοογᾷ οἩ ἐπε πομδε οὔ Υ αἰπυεᾷ. (9) 
Απμάὰ σεείμια, ᾿ἰς σοης απὰ ἤἰὶς δγοίμγοη, Καάρηεῖ σπὰ κἰς δος ἰδ 

δοης οἵ ὑμάαΐ, εἰοοά μι το ᾷ οπα ἀσοογά ἰο Ξιεῤεγίνεπά ἐπα τοογκ- 
πὸ αὐ ἔδια ἤομδε οἵ Οοά, {δι6 5ογι5 οἵ Ἡἐπαάαά, ἐμεῖγ 5δοης απᾶ ἐβεὶγ 

ὄδνείμγεη ἰμ6 1ισυΐίοδ. (10) Απά {πὸ διιίάογς δόφξαημ {6 ἰορι ῥὶς οἵ 
γα πυεῖ. Ιῃ [818 ἰεχὶ τὰ ποίϊςε ἃ βεπίθηος ἐμαὶ ἰβ πανεῖ ἤη- 
ἰβῃεά, ν. δ; Ζεγυθθαρεὶ εἰ αἱ. Ὀερδη ϑοπιδι ἴηρ, θὰϊ 6 ἃτὰ ποῖ 

ἰο]ά νιβδαὶ {πεν Ὀεζᾶπ, οὐ ψῇμδὶ [Π6 τεϑαϊ νᾶ5. Νε πᾶνὲ ἵτο 
ἀἰξπηςι 5ἰαϊεπιεηϊβ ἀρουΐ Ξιρετγπιθηάδηςθ, ἴῃ οἠς ρῥἷδος οὗ [Π6 
Ιενϊτε5, ἰῃ [μ6 οἴεσ οἱ ̓ εβῆυα. ΕἾΏΔΠν να Ἰδάγῃ μαι [86 Ὀυ114- 
εἴβ θαζδῃ οὐ ἰαἱά {π6 ἸΤουπάδιίοῃβ οἵ {Π6 ἴεαρ]θ, μυϊ ᾿ξ ζοθ5 πὸ 
ξαγίμεσ. Ἐβά. βῆονβ αἀυρ ςαίοη αὔίογ ΜΎ., θυϊ ἰξ οοπίαδίῃβ 
ἴδτοα οἰθασ βίἰαίεπηθηΐβ: (1) Ζογυῦθαβοὶ οἱ αἱ. Ιαϊά [86 ἑουηάα- 

Ἐοπ οὗ {με ἰδπηρὶς ἴῃ ἴΠ6 24 γβᾶγ οὗ ἴπε τεΐυγῃ (ογ οἵ γί); 

(2) ]εβυδ δηὰ οἴπεῦ 1μενὶῖεβ βεγνεα 85 βυρογηϊθηάεηϊ8 οὗ {Π6 
Βυϊάϊηρ (ΟΥ 85 Ἅοἰίεῖ ψουκπλθη); (3) {Π6 ἴορ]α οὗ ὙδΆ ἢ τνᾶ5 

Ῥυϊαΐηρ δἱ {818 {{π|6, ποῖ στλϑγεὶν (μ6 ουπάδιίοηβ, θαϊ (86 

βίγυσίυγα. 850 ἴῃ 4' ἴπΠε6 ϑδιηδυδηβ μδατά {μαὶ (Π6 7εἷ8 Μ6ΓΟ 

δι αϊηρ ἃ ἴθῖηρ!θ. ΤΟΥΤΘΥ 5668 {παὶ Ε5ά. 85 ἴπε ἴπι6 τεδαϊησ 
(Οον}."5), Ὀὰϊ 6 ἀοεβ ποῖ Ἀρρδγεῃίν ταοορηῖβα 1158. 10}} 5ἰσ- 
πἰδοδηςεα. 

Τῆς ραβϑᾶρβα πᾶν δα τεζοηβίγιοίε τ ἢ [μ6 ΠΕΡ οἱ Ἐδϑά. 80 
ται ἰξ (6115 ἃ βυγρτίβίηρ ἀπά οἶδαγ βἴογυ οὗ {πε νου οἡ [86 ἴδτα- 
ΡΪε, δάνδηςεά ἴο σοτρ]εϊίοη, οὐ οογίδί Ιν θεγοηά δηγίβίηρ βὺρ- 
μεβίεά ἴῃ ΜΤ. τε τενίβεά ἰοχί, ψὩ ἢ ἴῃ 115 ἐββθηίῖαὶ [οαΐυγαβ 
15 }υβδβεα ἴῃ ἴῃς ποίεβ, ἰ5 τεπάεγοά ῃυ5: 4» ἐπ ἐδιδ )λά γεαῦ 
ΟΓ Τραγίμς, ἐπ 4:6 Οἰἤ γνιομίμ, Ζεγμδδαδοι ἐμ 505: οΓἩ 5οαϊ οὶ 
απὰ “ετῆμα {δ 507 οἵ .οφζαάαξ αμπα ἐμεὶν ὀγοίηγες, απὰ ἐμὲ ῥγίοσίς, 

ἐπε 1ιευΐίος, σπὰ αἱ! (οὐδιογ5) τοῆο μαά σον ἵμπ ἵγοηε ἐπα σαῤἠοἷγ 

ἰ0 “εγμδαίοηι δόραπ σπὰ ἰαϊά {πε [ομριααίίοπ οἵἩ ἐδ πομδε οἵ Οοά. 
Οπ μὲ τοὶ ἀαγν οΥἩ ἐπα χ,ἀ τιον οἱ “116 χἀ γϑαν οἵἉ ἐδεοῖγ σονεέγρ 

ἰο ὑμάαϊ αμπὰ “εγμδαίοηι, ἱμεη ἑον σῤῥοϊμοά {16 1, ουϊίες οἵ πυεμὲν 
γεαγς απά μῤιοαγά [07 ἐἦι6 τοοτὰ ον ἐἦε πομδε οἵ Υ αἰπυοῖ; ἱμει ἀγοϑδὲ 
εσμμα απάὰ Βαπὶ απὦ Αδί)αῖ απὰ Καάνεεϊ, (δε 50η5 οΓ Ηοάανυϊαξ 
απ (ΐε 5οης οἵ Ηεπαδαὰ ἐποῖν σοης απὰ ἐμοὶν δγοίμοτγς, αἱ ἐδ 1.2- 
υἷος ἀοΐμς ἐπα τοογᾷ οπ ἐΠ6 βοιδε οὐ Οοά, αμπὰ ἐδ διρέϊάενγς τοῦτα 

ἐγεοίέρερ ἐἦι6 ἰορε ῥίδ οΓ Υ̓ αἰπυεῖι. : 
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ὕυνο ἐκὸ ἤοιιδε οἵ Οοὰ ἰα ν. "15 ἃ αἱ. οἱ (με ΟἸτ. βΒβονίηρ 85 ἐεξηάεπον 
ἴο δηδοβσχοηΐβπι; ἴμε βεαυεῃος ἴο {δεῖν οοπιίης ἰ8 “ἴο [εγυ5." Τα ἰπ)- 
Ῥογίδηϊ ἀδῖς, (ες 2ὰ γεᾶγ οὗ Πδζγ., ἰβ ἰουπὰ ἴῃ Εϑα.ἵ" δηά ἰ5 ἀουθεῖες5 
οοττοςοί. Μ γίυλΙν 411 ἱπιεγργείειβ μάνα Ἔχρ δηθὰ (ἢ ἷ8 ποῖς οἵ {ἶπ6 
85 θείης (ῃς 24 γεᾶγ οἱ ἴδε γτεΐυσῃ ὑπάθγ 5868., 538 Β'ς. Βαΐ πεϊί πες 
Ζετ. πος 7ε8. ψγὰ8 ἴῃ ἱμδΐ ραγίν, δηὰ ἰξ ἰβ οεσίδίη [παξὶ ἰῃς ἰεπιρὶς νγαβ 
ποῖ Ῥεχυῃ δἱ (μαὶ {ἰπι|όθ.0 νε Βαᾶνὲ μεογε υσίβεσ ἴῃς ἱπηροτίδης ἔδεὶ 
ἱπάϊγοςιν ἀἰβοϊοθθά ἐμδὲ ἱμεγο τγὰ8 ἃ ἰάγχε τυϊσταϊίου ἰο [υἀΔ8}} ἴῃ (ἢ ς 
:ϑὲ γεᾶγ οἵ {πε τεΐσῃ οἱ Πδγ., ἃ ίδςξ ἱπίεγγεαά ἔγοτι Εβά. ς" “4. ὙΒε ἀδῖεβ 
ἃτε αίνοη τὰ (μς ραγιουϊασίν ομαγαςίεγίβεῖς οἵ {πε {ἰπι6, 858 ἰπ Ης., 
Βτϑὶ ὃν ἴδε Κίῃρ᾽β τείζη, δηὰ ἴμεη ὃν ἴδε βϑοὐουγῃ ἴῃ [}εγυ58. Ὑμαΐ ἵνο 
ἀαῖεβ πεσε ἰπ ἰῃς6 οτἰίπαὶ 15 βυσρεβίθα Ὀν ἔπε βεραγαίϊίοῃ οἵ ἴβε γεᾶγ 
δηὰ πιομίῃ ὉΥῪ βδνοσγαὶ ἰηιεσνεηίης ψογάβ. ΤΈΣ Ἰ᾿δίες ἰὰνν οἱ Ρ τωδα 

«αίγιν γεδτβ (ἰπβιοδὰ οἱ ἴμε ἔνεηῖν γεᾶζϑ ἰῃ (εχ) ἴῃ ρὲ ἴοσ ἴδε [κεν. 
ἴο δεσίπ (μεῖς Βοῖν βεγνίςς (Νυ. 45: 5: δ. 1. Βυΐ ἱπεηΐγ- ἔνε γεδγβ ἴῃ 
8"). Τῇε Οσ. μ85 θοῖὰ μἰγὶν γεαγβ (1 ΓΒ. 235) δμὰ ἱπεηῖν (ἰδ. ν. "Ὁ. 
ὙΒε ραββϑαζε τιδὺ ὈῈ ἄυε ἴο (με ΟΠ τ.᾽ 5 εβογίβ ἴο πηᾶῖκε Ηἰβίογυ οοῃέογπι 
ἴο ἰᾶνσ. [ἢ τεραγά ἴο 765. δῃὰ Βαηΐ, Ὡ0 γεοοπβέγυςτίοη οἵ ἴῃς Βορεῖεββ 
οοπέιδίοῃ ἱηβρίγεβ ταυςῃ οοηβάεποας. Βαὶ 85 “1μεῖγ 90ῃ5 δπὰ {δεὶγ 
Ῥγείγεῃ᾽" (ν."), ᾶσε σοιῃργεβεηϑβῖνε, γχα πιδὺ ϑυϑρεςΐ {πα ἴῃ ἴῃς Ὀεν]]- 
ἀετίπς τ888 οἵ ϑοῃ38 δηὰ Ὀγοίμεῖβ ργεοοάϊηρ τὲ βᾶνα οοττυρίοα ργορεγ 
ὩΔΏΊ65. 

Ἐνεοίΐης ἰθ ἃ οοπίτθυξίοη ἔτοπι Ἐπά., Ὀυϊ ἰπ βρίϊε οἱ [18 κἰσηϊβοβπος 
ἴξ Βᾶὰ5 φεῆθγα!ν θεοη ἱρηογοὰ ὃν οοτηπηεηίδίοσβ. Ὑεῖ ἴΐ τας μᾶνα 
θεεη ἰηΐεττοὰ ἔγοσα ἴῃς ἰδοξ ἰμαὲ ἴποϑεὲ σθὸ Βαὰ βθεῃ (με οἷά ἱετηρὶς 
πεῖε αἰβαρροϊηϊοα δὲ [ῃ6 πεν ομ6, ν.",. [ ποιμίηρς μαὰ εξ ἄοπα 

Ῥυϊ ἰαγίηῃς (ἢε ἰουπάατίοη, Βυςἢ ἃ οοπιρατγίϑοη στ [Β 6 ϑοϊοσηοηῖς ἔεπ- 
Ρἷε νου]ὰ πᾶνε Ὀδεῃ ἱπηροββίθῖε. [ἰ 18 ἔγυς (μαι [με ςεἰεδταίίοῃ (ν. 1) 
ταῖς μᾶνε οοπῖς δέϊεσ ἔπε ἐουπάαιίοηβ ψεσε ἰδ, αἱ ἰεδϑὲ ἀγχυΐηρ ἔτοπι 
ἴῃς τιοάοσῃ οεγειηοηίουβ ἰαυίης οἵ οογηεῖ-ϑίομεβ; δὰΐ ἰξ που!ὰ 5υγεὶν 
6 πῖογε βυϊΐδοϊς δὲ 8 {πὸ σβεη (με ἐεταρὶε νγὰ8 τὰ] πον τὰν. Τῆς 
“θυ 66 Γ5᾽ δτὸ ἰἀεηε πο τ τἴμε ῬΒορηϊςΐδη5 (Βεσίμ. οἰ αἱ.), Ὀυϊ ταὶ 
ΟΔΏ βοδγοοὶν δα ἴδε οαϑ6, ἔου ἴ8μεϑς ψεγε ἀεί ζηδίοα ἕο ργεραᾶγε ἴῃς πηᾶ- 
ἰετία]5 ἰῇ [Πδ τιουηΐδίη5, τ ἢ 1]6 (ἢς [ετν8 Ἐμευηβεῖνεβ, οὐ (ἢ ς εἰγοὰ πψοσῖ- 

τῶδπ δηθὰ ἴῃ ν. "Ὁ, ἀϊὰ τς Ὀυϊαΐης. ΤΆΈς ἰεγτι 8 σοτιργεβεηβῖνς, δηά 
ΟΟν 5 811 σῆο ψογα δησασοα ἴῃ ἴμ6 Οἷς ἰδ8!ς. 

Α νεχίπᾳ ργοδῖεπι ἰ5 (ἢ ποτῖς οὐ ἴδε [ν. ΤΆς ἴεστι πον ἀ065 πλεϑῃ 
““πουβῃίρ᾽" (υ. ου 23)), δηὰ Μεν. βθειῃβ ἴο ἰῃεἰβὲ (μδὲ ἰξ μα5 δὲ βεῆβε 
«δγουρπουῖ. Βυΐ δΐ5 οοηϊεπίίοη ἱρποτγεβ ἴῃς υ5ς οἵ ἴῃς ἴεττη ἰῃ Ης. 1", 
“Πὲν ἀἰϊά ἔλς ψοτκ οὐ ἴῃε Βουβε οἱ δένει," σβεσε “ποτὶ " οεγίδ 

τείετβ ἰο (Ὡς Ὀυϊάϊης ορεγαίϊίουβ. 1 ἔπε πιεδηΐηρ “πτογϑπῖρ᾽ σπεσο ἰῃ- 

εἰϑιοα ου, γε ββουϊὰ μανὲ ἴο τεζαγὰ ἃ ἰἴδγᾷε ραγὶ οἱ (ἷβ ραββϑαζο 858 88 

δάαϊείοα Ὀγ δε Οβγ., γῇο βίσονε παγὰ ἐπουρῇ ἴο τῖᾶκο ἰΐ δὲ Ηἷ5 Ἰμδοτγ. 
Ὑδετε 5 Ὧο ζοοα τεδβοῦ ἱβουσὴ ἴο ἀουδί {πδὲ [Βς ργ. δηὰ (Ὡς ἴχν. ἀἱά 
τουςὃ οἱ ἴῃς Ὀυϊαϊησ, (ταί οἰαβθος οἱ 5116 ἰδθοιγεῖβ τεσα δὩ- 
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ξαξεὰ ἴῃ εὐκεηρ ἔτη θεῦ δηὰ βίοῃςϑβ (ν. "). Βαΐῖ ἴδεγὸ νγᾶβ 8 ναϑί διπουηξ 
οὗ ἰαδουγ νϑΐοἢ ᾿σ. οουϊὰ ἀο 858 τὶ] 85 ἰδυτθεση. [Ιη Νε. 3, ρσ. ἴοοῖκ 8 
οσηβρίουουϑ ρματί ἰπ {δε τε υϊ]άϊηρ οἱ 6 1]. Βαϊ ἴπεγὲ [ῃς ΘΒ τ. μα 
τἰοὰ ἰο οὔβουτγε ἴμε οοττεςὲ πιοδηΐηρ (υ. ἑ. 3,}; δῃιὰ ΒῈ [88 ργεβυζωδὶν 
ἄοης ἴῃς 5δτης (μΐπρ Ποῖα. 

65. 55»). Α5. εξαϊίμ, “Ῥαϊδοθ" οἵ. ““ἴδιυρία," ργοῦ. ἔτοτυ Δοςδαϊβδη 
6: ξαὶ, “Οἷς πουϑε." [Ιπ Ηδθθ. ἴΐ πχοδῃβ “ραΐδος᾽ οσ, οἴξζεμεγ, “ ἰδηρίε." 

Α5 ἃ τυῖϊε, ἰϊ βιδη 5 δίοῃης ἴοσ ““ἰετρ]ς,᾽ δηὰ ἰβ θαυῖν. ἴο Πνν ΠΣ, τ ο ἃ 
ὦ τεδὰβ ἤεσγε οἶχος χυρίου.: ὅδ]. ρτεςθάεβ νΌ. ἰο πιδτῖς ἃ οἰγουπιϑιδητίδὶ 

εἶδυϑε (αν. 5γη. ὃ ").----Ὁ] τηθδῃβ “δ ἃ ἰουπάαιἰοη᾽ ἴῃ τσ Καὶ ς"", δὰϊ 
“Τεραίγ᾽᾽ οἵ “σεβίοσε᾽" ἰῃ 2 (Ἐ. 2415. 443. Τα ἰδίϊεν ἰβ οοσηρί οἴ εἰν 

ῬΆΓΑ]]. οὐγ ῥραϑϑαζε: ““βαγίῃρ ἴο [εγυβ., ἴοι 58α1: θὲ γερυῖε, ἀπά ἰο (ἢ ς 
ἰεπιρὶς (τεδαϊης 48 Κί. ὑϑυπο}) ἴβοὰ 58ι4ξ θὲ τεβίογοὰ." [Γιαγίηρ ἴῃς 
Ἰουπάδιίοη 88 ΕΝ". 15 ποῖ ἴδ ἰάδα οὗ ουὖῦζ ραββαψε; “θεβιη᾽ ἰ8 (ῃς 
Πρδὶ βεῆβε, δηὰ ἰμδὲ υϑ8 ἰ8 ἰουηά, ἐ. ξ., ἰπ Ηξ. 2: Ζο. 4' 8. ἘΞ4. τεη- 

ἄετβ φχοδόμητο, “Ὀυ11:.""---Ἴ. Ὀ)2ΥΠ]} τηεδηβ ἀείσεγς. [Τὶ β'ψηΐβεβ “ϑίοπο- 
ουζίοεΓ᾽" ἴῃ σ (ἢ. 223, θυϊ [μδὲ [8 ἃ ἰοοβε υβὲ. γε δηά 85 οὐ). “οορρεσ᾽" 
θι. 8, ““εἰβίεγης᾽" Ὁ. 6: Να. 9", “ϑερυ ςδτε᾽" 15. 22, ““πίπο-[αι 15. 
53, Ιη1 Κ. ς" (ΕΥ̓. ς1.) ἼΠ2 2.γη τῷ. “αἰχρίηρ βἴοῃβ ἰπ 186 τπιουπίαίη᾽"; 

80 Βεῖε ἴΠε6 ῬΙΌΡΕΙ στηηρ. 8 “αυδττντηεη."᾿---ο Ἢ] τα ουἰΐετβ οὗ ψοοΐ, 
τρεῖδὶ, οἵ βίοῃςε, ζΖθΏθγα ἢν ἱ ἃ χεηϊἶνε ἴο ἀεῆης ἐχαςῖὶν. [ΙΔ 1 
(ΒΒ. 2215 ἴΠεγὰ 8 Υῦν 12Ν 'φῖτι, ““σαυϊίεῖβ οὗ βίοῃης δηὰ {ἰρες.᾽" Τῆς 
ΡΙΌΡΕΙ πιηρ. Ὠεγε 8 ποῖ “"σγρεηΐοῦβ,᾽ βίπος {μοϑ6 ἄγε παπηθὰ ἰδίεσ, δὰϊ 
““βιοῃδομπείετβ,᾽ ἴμοβα ψῆο ἀγοβϑθά (Π6 αυδτιτί θα βἴοῃς.---ἸὉ 2] Εϑα.8 ς" 
χάρα -- “πο, σι οι τίσ βἰαπὰ ἕογ τολαίευεν ἐδεν ῥίεασοὰ ἰο αεξ. Ἔ 
οἰ ρξαμάΐϊο. Ἐπὰ. ς'6 δά αἰΐεσ [δθαηοη ἐο ἐγαπδῥογί ἐξ ὃν γαϊίς, ἃ 
τεβεςίοη οὗ ἴδε οἷάεσ βίογυ, σ Κ. ς3.--ΟὉ] Ἐϑά. λιμένα δηά 590 ἐο ἐΐα 
λανδον οἵ .οῥῥα.---ἰνσ] α.Δ. ΦΒΑ ἐπιχώρησιν, γνώμης! (ἀεογεε), Ἐδά. 
τὸ πρόσταγμα τὸ γραφέν, “1δς τυτϊἴοπ ογάετ.᾽ Ἡ' ἀδογείμη φωοὰ τογίῥίμης 
εταί. ὙΠΐ5 τοδν τεργεβεηΐ 3053 Οὐ (ς΄. Πη. το"). Ὑῆ πηπρ. οὗ 19 

“Ρεσταῖτ᾽ 8. εβίδ᾽ βηθὰ ὃν ἐδ Ὗγτβ8., ἴδε οουίεχὶ δηὰ Ὁν δε οοξ. 
ἰδησυδσοβ. 

8-105. ΤὮε ἱεχέυδὶ ῥγόθ ει ἷπ (εἶθ ραββαζε ἰβ οης οὗ με πιοβί αϊΐ- 
βευϊὲ ἴῃ Ἔνεπ (μῖ5 ρετρίεχίηρ Ῥοοῖ. ὯΝ: ποίς ἄγβὲ ἐμαὶ πυν, ἃ ἰἀνουτίτ6 
ποτὰ οἵ ἴδε (Άσ., ἰ8 ἰδοκίῃρ ἰῃ ὧβ ν. " δηά ἴῃ ὦϑβα ν, ", 85 ἴΐ 15 σδῃζίης ἴῃ 
Ἐπὰ. ΒΑ, ἴὲ πᾶν βδίεϊν ὃς ἀϊβοαγάθα ἔγοπι ἴῃς οτγί κἰπαὶ. “ΤΝὉ ν. 9 15. ποῖ 
ἰουμπὰ ἴῃ ΟὦΒΑ δῃάὰ 4190 Ξβουϊά δὲ οὐχϊεϊεὰ. Βαξ 18656 τιΐποσ ἀείδιϊα ἀο 
ποῖ τεϊΐενε ἔδς ραββαζε οἵ [8 αἰπιοϑὲ βορεῖςββ οοηέυβίοη. ὙΤὮς (Ἀγ. 
ταΐξῃς (Ηἰηὶς (μδὲ (ἢς εβἰδ]} 5 τηεπὶ οὗ μεν εἶςαὶ ἀυτῖεβ τσὰ5 ἱπηροσίδης 
Ἐῃου ἢ ἴοσ 81} [ῃς ργεὶ ἰπιΐϊηδσν ποιίςς ἰπ ν. ", θυ Ζετ. τῦδν βανὸ ἀθοεπηδὰ 
ἴδε ει ρ]6- υ ]αΐτρ 45 ἃ πιοῦὸ νἱϊαὶ πιδίϊεσ. Ἐ54. ἀοεβ πιδκα ἴδε ψοσὶς 
οὐ ἴδε ἰδπιρὶς (Πς ῥγοπιηθηΐ 50].; δπὰ Ηἷ58 βυχρεβέίοη ταυϑὲ ὃς [οἷ- 
Ἰονοά ἰο εχίγαςϊ ογάογ ουΐ οἱ (88 οδοβ. Τῆς ρτοροβοά ἰεχί οοπίδίηβ 
δὶ} ἐμὲ τς βανς ἰῃ Ηςῦ., δμΐ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεωὶ ογτάες δηὰ πὶ ϑοῦλα δααϊ- 
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τίοηϑβ δηά νατγίδιΐοηβ. ΑὩΥ τεοοηβίτιςίίοη πχυβὲ δἷἴτῃ δἱ ζοοά βεῆϑβε, δηὰ 
ταδκα ἴῃς ραβϑαβε ἃ οοππεςίίηνσ [πη Βεΐπεεη ν. " δὰ ς. 4. Οοχδίηίπς 
[86 ἵνο ἰεχῖβ εγε Ὠδοσββαγυ, {86 [ΟἹ] ον πρ '8 ργοροβϑᾶ: ὙΦ ΠΣ 92. 
ὈΝΟΣ ὈΘΣΠΟΣ ὈΠΟΠΙΜῚ ΡΣ,» "12 ΣΈ ὈμηΝ Φ ]) Ὁ22) ὅπη στ Ψ ΤΣ ΦΥὸ 
γφ οϑ ὩΦῚ στ ἼΤΝ ὍΝ2 ὈΛΌΝΣ ΓΛ ΤΩΝ ΥἹΟῪΣ ὈΟΦΥΥ Ὁ ΘΠ ὈΝΚ2Π ΟΣ 
ΤΡῚΣ γομοοτῦρ ΠΌΡΟΥ ΤΣ ὈΣΎΦΡ 120 ὉΠ ΩΝ ὙΌΌΡῸῚ ὈὐφΥν πυροῦ ὈΝῸΝ 
Ὁ τ το9 ὈΠΙΠΙΝῚ ὈΠῸΣ ὙΠ 2 ΠΥΥΝῚ 52 ὈΜΝΘῪΡΥ ΓΛΏΝῚῪ ὩΣ ΣΎΦΥ ὙΌΣ ΠΥ 

ὑπνν ὈΣΤΩ͂Ν ὈΣΠ ὉΣῪ ὈΛΌΝΙ ΓΛ22 ΓΟΝΟῸΣ Ὃν 
᾿Επὶ Δαρείου ἰ5 ἔτοτι Εϑα.;- ς-5. ΤῊΪ8 γΘ Δ ἄστεα Μὴ} Ηρ. 1'.--- Ὁ 95] 

θοΙΒ ΜΤ. «πὰ ὦ ἱἰῃ δ]] ἰεχίβ τά. δῦ. 1 ἢάᾶνε νοῃιυγοά ἴο βυθδιϊςυςα 

“βἰχίἢ᾽ ἔτοτι Ηξ. σι. [1{ ἰβ ποῖ ὑπ] Κεῖὶν ἀπὲ ἐπε οτχί παὶ δυΐμος οἵ 
1158 ρίθος ἰοοῖκ μἷ8 ψβοὶς ἀδία ἔγομι Ησ., σβεγε τὰ ᾶνε: “ἴῃ {86 24 

γεᾶγ οἱ Πδσ. (μὲ Κίηγ, ἰῃ [Πε 618} πιομίῃ, ου {δε 1ϑὶ ἀδν οἱ {πε πιοπί.᾽" 

--ὐπη] ἃ ρεουϊαν ἀπὰ ἱπυροβϑίδὶς υβε οἱ {μἷ8 νῦ. ἰη ΜΎ., ἴοσ ἴξ τεαυίγεβ 
δηοίβες ἀερεηάεπὶ ὕροῦ ἰ(. Εϑά. βυρρ ῖεβ {6 πδοαββασν βεασεηςα. ἃ 

Βοιῃεηδί 5 γαῖ] γ 56 8 ἰουπὰ ἴῃ 2 (ἢ. 203 ἀπά Ὁ. 25: “θερίῃ, ροϑ- 

5658. 850 Βεῖε ἴδεν θεζδη δηὰ ἰαϊὰ {πε ἐουπάδείϊοῃ, ἑ. ἐ., ἰαϊὰ {με ἔουπ- 

ἀδιΐοῃ 85 ἰῃς βγβὶ βῖερ.--- -ϑὰα.8Ὰ ς μδ8 ἃ ἰοῆρεγ 11Ξὲ οἵ [μεν εἶα] ψοσκ- 
ταθῃ, δά ἀΐϊης ἴο ἴδοβε ἴῃ ΗδὌῦ. οἱ υἱοὶ ᾿Ιησοῦ ᾿Ημαδαβούν, υη]685 1τηἷ5 
βἰδηάϑβ ἴου ὙΠ 3, νι ΒΙ ἢ 1 βυβρεςί ἴο ὈῈ {μῈ οᾶ86ὲ. ὙΤβεσε ἰβ αἰϑο Εἰλι- 
αδουν (Ξ Ἰυυῦν, “ΕἸ ᾿υάρε5᾽). Ι[ἐ 86επὶβ χυϊΐε πϑοδβϑασγν ἴο οοηνεσὶ 

ῬΠΝῚ Ὁ22 ἰηἴο ἢ. Ρ., ἴοτ ἴπ6 814] “ἘΠοῖγ 905 δηά {μεὶγ Ὀγοίμοσβ᾽᾽ τείειβ 
Τοτργεπεηβίνεϊν ἰὸ 1} [πε πᾶπι65 ἴῃ (με [1531.----.2}2} ὁσσῸΓΒ ἔγθα θην ἴῃ 
τῆς [εν εἰςαὶ 1515.--- Ὡς ἀουδὶε ἀδίε [5 ἐχρ] ςαθὶε οα [Πε στουπά {μᾶξ 
τὸ δᾶνε {νὸ βίαρεβ οὗ 86 νοῦς. [π {πε 6.ἢ πιοηῖβ οἱ (δε 24 γεᾶσ οἵ 
Βαγ. ἴῃς σοσκ οἱ γεδυϊαΐηρς Ὀεχαη ὉΥ ἰαγίπς ἰΒς ἰουπάδιίομβ. [π τς 

61} πιοηΐα, ἴδε σοῦ ποῖ ργοργεβϑίηρ [α8: ἐπουφῆ, (μ6 ργ. δηά ἴον. τεσα 

βεὶ ἴο ἴδε (45Κ. 
Τὸ γκὸ ᾿δεῖ ἰο οὖν τεοοῃϑβίχιοιοα ἰεχὶ οηςς τῆογο, ἰδ τι} } ὃς ποιοὰ 

δαὶ {πε πιαΐῃ ἀΐβεγεπος δεΐπσεεη ΜΤ. δπὰ Εϑά. 15 (δε οἴδυβε “Ὧν ΥὙἹῸ5} 
Ὀπῦνη Γ2. Βυῖϊ ΜΤ. [α5 "2 ἴῃ ν.", ψίβεγε ἰξ ἄοεβ ποὶ δείοῃπῃ, 
δηὰ ἰξ [α8 ΥἹΟῚ ν. 15. ψΏΕΤῈ Ὁ2.}} ἰ5 τεαυἱγοὰ ὈῪ ἴΠπῸ οοπποοιίοη δπὰ ὉΥ 
τὰς Εϑά. ἰεχί. 1 βυβρεςῖ (μαξ ἴῃς τοηυϊγο πογὰ 15 ςοποθαϊ δὰ ἴῃ Ὁ", 
ψΠεῖο οἱ οἰχοδόμοι οἱ Εϑά. τᾶν δὲ ἃ ςοττεςίοη. ΜΤ. ἄγϑβί βυβεγεοά 
ἔτογῃ ἀγορρίηρ ουῖ ἃ οἴδυβε ὈοαΙν, εαϑὶϊν ἐχρίδἰμθὰ ου δεοουπὲ οἵ ἴα 
τερεδιοά ἀδίς, ἰμβθὴ ἰῃς ἰεχὶ τγᾶϑ ἰυγίμεσ πηοάϊδοά ἰο παῖ δὲ νναβ8 

Ἰείε 88 τεδϑοηδῦ]α 85 ροβϑί δε. 

Ἐνοη ἴῃ [Π18 τεσοηϑίγυςιοη ἔμεγε ἰ8 ανίάεηςε οἵ (ῃς (Πτ.᾿8 διῃρὶῆςδ- 
ἰοῦ. Ηξ. δἀάἀτγεββεὰ 18ε ἱεπιρὶε- δυ  ογβ α5 Ζεγ. [ε8. δηὰ “(811 ἰῃς ρεοὸ- 
Ρἷε οἱ (ῃς Ἰαπὰ,᾽ Ἔχδοῖν σθδὲ γε μάν βεγε, ἐβουσῇ σψὰ Βανὲ ἃ στεδὲ 
δα] τίογθὲ. Τὸ σϑάυςς ἰὶ ἴο {πε (Ἀτγ.᾽5 βοιγος ἰ5 ἃ πηεσγε πηϑδίίεσ οἵ οο- 

Ἰεοΐαγε, Ὀὰξ πε ἐο]]ονίης 15 ἃ ἑδίγῖν βαΐε μαζασὰ: “πὰ ἴῃ ἴδε 2ὰ γϑᾶσ 
οἵ Ῥαγ. ἰπ 16 61} πιοπίῃ, Ζεσ. ἴῃς βοῃ οἵ ϑῃςδ αὶ δηὰ 765. (δε βοὴ οἵ 

7οζϑάεδικ, διὰ 411} ψῆο μδὰ οοπιε ἴο ]Ἔγυ8. ἴγσοσα {με σδρεἱνὶν θερδη δηὰ 
Ιαἰά ἰδ ἰουπάδείοῃς οὗ ἴδε Βοιϑε οἵ σοά. Απάὰ ἴῃ (δες 1:ϑὶ ἀδν οὗ ἴδε 
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24 τηοηῖδ οἵ {μεῖς σομΐης ἰο [εγυ5. {πεν Ρυΐ (πε [μεν΄ ἔγοτὰ ἔνγαπὶν γεᾶγβ 
διὰ υρνϑγὰ δἱ ἴδε νοσῖς οἱ 6 Βουδε οὗ σοά. Απὰ {μεν νεγὰ θυ ]άϊης 
1δς ἰεπιρὶς οἱ Ὑδάνε." 

ΤΕς οπα ροϊηΐ δϑβιιγεὰ 15 1ῃδὲ ἰῃ (815 ράβϑασζε τὰ Βᾶνε ἃ ἀδβοσίρίϊοῃ 
οὗ δε ἰαγίηρ οὗ (δε ἰοιηάδιίοηϑ δηὰ με ραγείδὶ οογαρϊεἰίοη οἵ τς Ὀυϊ!ά- 
ἷηχ. 705. 885 βρεςίβοδ!ν μδὲ ἴῃς ςεἰεδγαϊίοη ἀεβοσί θεά πῃ τοῦ- 3 
οοουστο πβεη “ἴδε ἰεπιρίὶς ττᾶ8 δη3ῃ6 (4 πη. χὶ, 4, 2). 

10᾽ -18. ΤΗο οοἰοχαεο.--- ΤῊ 5 ράββασα οὐ ρί πα! ν οοπίαϊηοά 
8ῃ δοοουπί οἵ [με ἀεαϊοαίίοῃ οὗ (μ6 ἰειαρ6.---10". Νοὶ {πεν 
“βεῖ (6 ρῥγεβϑίβ᾽ (ΕΔ), θυϊ ἐπα ῥγίεοίς οἰοοά, ΝοΥ 5 ἰδ τίσῃς 

ἴο Το Ποῦ “ἴπ {μεὶγ ἀρράγεὶ,᾽" ἰβουρῇ βυρροτγίοα ὃγΥ ΒΒ. διά 

(ε5.5, πιοδηΐηρ ἐπ ἐποὶν υεοίπιερίσ, Ὀυϊ {μγηέσηοά τος ἱράρ- 
είς. ΤΒῈ ἰτπυμηρεῖ οὐ οἰδγίοη 8 ἴῃς 5ίγαίσῃς ἰσισηροεὶ (Βε. 
Ῥε- αν) ἴῃ αἰβιϊποϊίΐοη ἔγοτη (6 οτοοκθοά σαηλ8 ἤοσῃ. [ΐ 5 

ἀεϑβοσίθοὰ 858 “ἃ Ἰοηρ, βϑίγαίσῃΐϊ, 5 θη ἄθγ τηϑΐα] τὰῦςε τὶ Βατίηνσ 

εηἀ᾽" (ΒΏΒ. ΒεηΖ. Αιγοὐ.1, Π8Β. Εἰϊ,.5. ΠΟγο ἴΒοσα ἰβ ἃ ουΐ 

ἔτοῖὰ {86 ἀγοὰ οὗ Τίϊυ5). ὙΗΐβΒ ψὰ8 ῥαγ ου ]ῦὶν [86 ἱπβίσυ- 

ταθηΐ οὗ (δε ρῥγίεβὶ (ΝῈ. τοῦ) ἀπ νγὰβ υϑϑὰ ἴο .8}} δὴ ἀββθιη ]Ὺ 

(Νε. τοῦ, ἴο ϑουπμά δῃ δἰαγιὰ (2 (ἢ. 1.315: 1), δῃηά ἴο Το ευγαΐα 

ΔῺΥ Ἰογέυ! οσοδϑίοη (1 (ἢ. 1τ65).---Τε 1 ιουΐίος ἐδι6 δοης οἵ Α4.5α}ῆ]. 
Τὰ 25 τ18ὲ 80ηὴ8 οὗ Αβᾶρῃ 816 βίηρεῖβ. ὙὴῈ σείεσεηςα ἰ8 ἴο 
(δαὶ ρατὶ οἵ (με ογάδν οἵ 1,μενϊϊε8 σμοβα οἶος τγᾶ5 ἴο ἔυΓηΪ5ἢ 
ταυβῖο. Νοῖ 4}1 1,ονῖ685 “ΕΓῈ 50η8 οὗ Αβᾶρῃ, θυΐϊ [αὶ ἴδστὰ 
ἱποϊυάοβ (Π6 ταυδβὶςα] οἶα55θ. ΤῊΘ 86 οὗὨ [ἢΪ5 ἐχργεββίοη ρσορδ- 
ὈΠν 5μονβ ἃ αἰβδογθηϊ βουγος ἔγοτα 24.--- δι ογηιδαϊ5]. ὙΗΪ5 ἰ5 
Ῥάγα οὶ πὴ τῃς ρῥγεοεάϊηρ οἴδιδα, ἃ ψογὰ Ὀεΐησ υηάετϑίοοά, 
ἧ, ε., ἴῃς 1μεν 165 ἔυγηϊβῃθα ψἹ σγταθα]8. Ουταθαὶβ οηἱν ἱπ (Ἀ.-- 
ἘΖι.-Νε. δπά 2 8. 65 Ρ5. τφοῦ, μαΐ ἴῃ [δε Ῥ5. ἃ ἀἰβεγεπὶ Ηθῦγον 
ποτὰ ἰ5 υδεὰ. Αοοοτάϊηρς ἴο τ ΟΝ. 15} σγταθα}8 ψεγα τηδάς οἵ 
Ὀταβθβ. ΤῸ συταρ8}5 σγεῖα ἴοσ [Πε 1,εν 68 ΟΥ 50η8 οὗ Αβδρἢὴ 85 
αἰεί Εν 85 ἰ86 ἰτυπηρεῖ τγὰβ ἴοσ (86 ῥὑγίοδίβυ ΤΟΥ ἴα οἴΐϊεπ 
οουρ!οὰ σ] ῥϑα!ἰεγίεβ δηὰ Βάγρβ, ἀπά ἀὔὲ υϑεὰ ἴο δοσοιαρϑην 
16 βἴηρειβ. ὙΒΕΥῪ βοεπιθά ἴο Βᾶνε Ὀδθη βϑίθοιηθά [ογ {86 Ἰουά 
ποῖβα {8εν ταδάςδ (1: (Β. 15'9).--α ον ἐδ ογάον οἵ ̓ αυϊά (ἸἸτεΓΑ  Ϊγ, 
ὃν κε παπᾶς οἵἩ Πανὶ). ὙῊΪΒ 8. ἃ ομβαγαοίεγίβεϊς ποῖα οὗ ἴῃ 
ΟὨΒτοηΐοῖϊοσ. Ης ἠδίυγα!ν δβοῦῖθεβ ἰμ6 1,ον] εἶσ] υ86 οὗ πιυβίςαὶ 
1ηϑγυτηθηίβ ἰο Πᾶνα (2 (ἢ. 2935.).---11. 4»πἃ δον απειυενοα ἵπ 
ἐλεὶν ῥγαΐτε]. ὙΠαῖ ἰ5, {ΠῈῪ 5δηρ τεβροῃϑβίνεϊυ. ὙΠ ψογὰβ Ὡ ΘΒ 
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ζοΠΠοτν ἀτὸ ποὲ, ποσανοσ, ἴμ6 ὑγαῖϑα βοῆς τὶς ττὰ5 βυηρ, Ὀυΐ 
ΟἿΪΥ ἴδε τείγαϊῃη ΜΏΪΟἢ βϑεγνθὰ 845 ἴπῈ τέβϑροῃβα; ἐπεγείοσε τγα 
ταῖσξῃξ τοπάογ: ἐΐον ῥγαϊδοά τοῦδε ἐδ τέδρομδο. Τὶ ἰβ ἀϊῆσυϊς 
το 1ΐηκ (δαΐ ἃ τοΐγαϊη ΒΟ 85 50 στεδὶ ἃ ἔανουγίϊς τὶτὰ (μα 

Ογοηΐοϊοσ ψὰ5 αυοίοα ΒοΓα ἰπ ἃ ταυτ]αἰθα ἴοσγηι, ἐβεγείοσε τα 
ββου]ά δἱπηοβὲ σεγίδίηϊν τοδά: 

Οἷνε {δ Κ5 ἴο ὙδΆσμ ΘΕ, ἕοσ Βς 18 χοοά; 
Ἐογσ Βἴ5β πιεσον 15 ἕοσ Ἔνετβεϊηρ. 

ὙῊΪ5. σΒοσιιβ 5 ἰουπά ἴῃ Ῥ5. τοόὶ 126] σ (ἢ. 1τόξ 2 (ἘΠ. 532 γ3.-- 
Τοιυαγάς 1ςγαε] πουϊὰ [Ποη πᾶνε ἴο Ὀ6 τεραγάθά 85 ἃ γσίοββ δα ἀθά 
ὈΥ ομε ψ8πὸ ἀϊά ποῖ 5ε6 {πε ροειίςδὶ χυοϊαϊίοη δηὰ ψῆο ἀεδεσηθὰ 
ἰδ ὨΘοΟρϑβασΥ ἴο ροΐηὶ ἴδε δρρ)οδίίοη. [ἢ δΔὴῪ οᾶ56 [με σοῃηθο- 
ἄοῃ ἰβ αυκναγά. Ἐ5ά. [εἰΐ τμ6 ἀἰβηουν ἀπα τεηάεγοά ἔγεεὶυ: 
ο᾽ πεὲὶδ ροοάμοες5 αμά ρίονγν ατὲ οἰεγηπαὶ ἰοιυατάς αἷΐ [ςγαεὶ.---Νοιυ αἱ! 
ἐδμα ῥέοῤ΄ε «μοιμφά τυΐδε α ργοαὶ «ποιι]. ὙΠῈ ἀπυβυδὶ ογάογ, {με 
ΒΌΡ])εος ρῥγεσθαϊηρς ἰμ6 νεΓΌ, τλᾶγκ8 ἃ σοποογηϊϊδπι οἰγοιπιδίδηοα. 
ἍΜἜΣς (δὲ ῥγεϑίβ σεγα Ὀ]οσίηρ ἴῃς ἰγυαταροεῖβ πὰ ἴδε αν ῖε8 
ΜΈΓ ὈΪαγίπρ ἴῃ 6 σγτηθαὶβ ἀπά βἰηρίηρ, [με πιδ55 οὗ 186 ρβορίς 
Ῥτοκα ουἱ τ {Πιπαρμδηΐ οτίεβ.--- Βοόσαμδε ἐς ἤομδε ο Υ αὐπσεῖ 
τοας δοερμη!. Βεῖζεῦ ψ ἢ Ἐπά. δέσαμδο ἐδ6 ἤομδο οἵ Υ αἰπυεΐς τῦᾶς 
δμαϊησ. ὙὮδ 7ενγ8 εγα ποῖ σψοηΐ ἴο οεἰεῦταῖα ἴῃς Ὀερὶπηΐησ 
οἵ ἃ δυϊ]άϊηρ ορεγαίίοη, θαϊ 115 σοτηρ]εἴίοη. 

Αεος. ἴο (ἢε ἰεχὶ ψὰ βᾶνε ἰυἀρεὰ ἴο ΡῈ [8ε τπηοβὲ οσίψιπαὶ (σ. 5.), ἴῃς 
ἐουμάαδιίοη μαὰ Ὀεεη ἰδἱά ϑοπὶς {ἰπις Ὀείοτε, δηὰ δἱ (818 ρεγίοά ἴδ6 
Ὀυϊαϊηρς τᾶ ψγεὶ] ὑμάοσ τὰν. ΝῸὼ ψτεδὶ βίγεββ σδῃ ὃς ἰαίά ὑροη ἴδς 
ενεπί, μβονενεσ, ἔοσ ἰῃς βαπά οἱ ἰῃς (ῃγ. 8 οοπβρίσυοιβ, μὰ ἢ νγὰβ8 ἃ 
ἔατ Ὀεϊίεν ἰά66}15ὲ ἔμβῃ ἰβίοσίδῃ. 11 πᾶν ὃς {μαὶ Ἐϑά. ργεβεγνεβ ἃ ἢοίς 
οὗ 8ῃ οτγἰ ίπαὶ βίοσν σθεη ἷξ βαγβ, αἱΐ ἐδε ῥεοῤῖε δίειο ἰδ ἐγωνερβείς σπᾶ 
δἠοιμεά. ὍὙὨς πος ρορυϊδίίοη ματι ἰοἰραίοα, τδϊκίπσ (ῃς ἀετηοηϑίγα- 
ἐἴοῃ πιογὲ ἀεπιοογαῖῖς (δὴ ΜΤ.. βικρεβίϑβ. 

12. Μαην οἵ ἰἠε ῥγίοσίς απάὰ Γιευΐο5]. Ἐβά. ποῦα 85 ἴῃ οἴ με 
Ρίδςαϑ οὔἱῖβ [6 σοη) ποίη δηὰ ἴῃυ8 ᾿γοβογνοβ {86 ἀδυΐεζο- 
ποτηῖς δἼσργαεβϑίοῃ ἐδ6 ῥγίοϑίς ἰδ ᾿ευΐες. ΤῊΪΒ 15 δὴ ἱπιρογίδηϊ 
τεδαϊηρ, δηὰ ἴξ 15 αυΐϊΐϊε ροββίθ]ς [μδὲ {π6 βμαγρ αἰβιϊποϊΐοη Ὀ6- 
ὕνθεῃ ῥγίεϑί δηὰ 1ονὶϊα θεϊοηρβ ἴο ἃ Ἰαίεσ ροτοά δὴ {μ6 ΘΓ 
Ροβί-εχ!!ς, δῃα νγὰ5 ραΐ θδοκ ἱπῖο (μ58 ροσοά ὃὈγν (με (ῃγοηῃίοϊεγ. 
-οΤλ εἰάον5] ἴὰ οὐγ ἰοχὶ 8 ἰῃ Ἔσρίδηδίοτν ορροβίτίοη τίς ἡεσάς 
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ὁ εἴαηις, Ὀὰὶ ἰπ Οὗ 1 ἰ5 βοραταϊθά ὈῪ ἃ οοπ᾽ιηοξίοη δπὰ ἴμ05 
τηδάβ ἃ βεραγαίβ οἶαβ8. Τηδί 15 8ῃ οἴτου, ἴοσ {6 εἰἄδτϑ ἀγα ποῖ 
Βοῦα δὴ οβῆςϊαὶ ον, θὰαϊ [με οἱά Ρϑορὶε οἵ 41} οἰ 5568.-- -ῦ7ο 
λαά 5εεν ἐδ [ογμον Ππομδεὶ, ἰμδι 15, [μ6 ἰδτηρὶα οὗ ϑοϊοπιοῃ ψΈΪΟΒ 

Βδὰ Ῥδεη ἀεβίτουθα Ὁ. {μ6 Βαρυ]οηίδηβ ἴῃ 587. 

ΚΝ. οοπείπυεβ, “θη (6 ἰουηήαίίοη οὗ (μΐ5 ἢουβε 5 ἰαϊά Ὀείογα 

«μεῖς ὄγοϑ᾽᾿; θαΐ (ΠΪ5 ἰβ ἃ ἀεβρεγαίθ Ἔχρϑαάϊθηϊ ἴο ἐχίγαςϊ βθῆ86 ἔγοπι 85 
Ὁ π 6} Π1σ]0]ς ἰεχὶ. ΤὨε Ηδρ. ν1}} ποῖ γ᾽ εἰ (παι πηηρ. ΌὉΥ δὴν ροββίθὶς 

βισαϊηίησ. ὙΏῈ ψογάβ ““ψβεη 115 ἐουπάαιοηβ νγοσς αἱ ἃ σοΐθσ ποῖ ἴο 

1δε πεν ἰετηρῖς, Βαϊ ἐο ἴῃς ἰετηρὶε οἱ ϑοϊοσιοη! Μδῃϊθβεῖν πο οἠς ἰἷν- 
ἴῃρ οουἹά μανε βυγνῖνοά ἔτοπι ϑοϊοπιοη β {{π|ς, ἀπά (ἢς ἱεχὲ ἰ5 ἱπῃροβϑίθ]β. 
ΤΒα ποχὶ οἶδιιϑα 15 ὯὩο Ῥείίεγ: ἡοῖσ ἐκ6 μοιδε ἐμ ἐποῖγ ἐγες Ἠδ5 πὸ σοη- 

πεοιίοῃ ἔοτε οἵ δι. Ηξ. 25 ἰῆσγοννβ ἱπυροτίδηϊ ᾿ἰζῃξ οἢ [86 ραββᾶσε οί ἢ 

ἔοσ ἱπιεγργείδιίοη δηὰ ἀδίε: ““ἯὟἾἢο ἰ5 {βεγε βυγνίνίηρ διηοηρ γου (μδὲ 
ΒΑῪ [[:ἷ5 Βοιιϑε ἴῃ [18 ζοστῃεσ βρίεπάοτ᾽ Απὰ ψῇῃδί ἀο γου 8εε ἴξ πονῇ 
15 ἰξ ποΐ οὗ 5π|4}} δεοοιηΐ ἰῃ γουγ εγοβὺ᾽" ΤῊΞς ρτορβεῖ 8δὺν {μαὶ βοπὶα 
οἵ δε οἱά ρβϑορὶε ὈῪ πιακίηρ {86 ἰηνίἀΐουβ σοπηραγίϑοη γεγα ἀἰβοουγασίης 
1δε Ὀιυϊάετβ (ς΄. Ηαϊένν, Κευ. ὅ5ενι. χν,.»). ὙΒεθῈ νψογάβ ψεγα βρόκεη 

ὃν Ηξ. νϑεπ {μ6 σοσῖκ οἡ ἔπ επιρῖς νγὰ8 νγῈ}} υπᾶεγ αν. Κοβί. μοὶ 8 
καῖ (με ΟὨγ. ἐχοεγρίδά {μῈ ραββϑᾶσε ίγογαὰ (με ργορῃεῖ, σμβαησίηρ ἰεστηβ 
ἴο 5υἱὲ Βἴπιϑοι (ἡγ7έοἀ..}). Ἐδά. Βα8 ἃ βοιῃενδὶ σοηΐυβοά ἱεχὲ, θυῖ 

τ ἐαϑῖὶν γ᾽ εἰ 5. δὴ ἱπίο! Πρῖ δ] πιηρ.: δος οἵ ἐδιῈ ῥγ. εἰ αἱ., κανΐηξ 5εεμ 
δε [ογηθον ἄομσε, σαπες ἰο ἰδὲς διε ἀΐπρ τυ ογγὶπρ ἀπά ἐγοαξ τορεῤίηξ. 
Τῆε ἰάδα 'ἰβ 8 88πι|6: ἴπ6 τυ  ἰηρ ννὰ5 ἄυε ἴο ἴΠ σοπιραγαῖϊνε ἱπβίρηϊθ- 
οδῆςε οὗ {δε ἰειηρὶς {μὲ νγᾶ8 πο εγεοϊίης. Βαυΐ {πᾶΐ τεπάογίηρ ῥγο- 
ΒΌΡΡΟΞΕΒ ἃ αἰβεγεηὶ ἰεχὶ. Ῥοββίθν με ςοττιρίίοη τγὰ8 ἀπὰς ἴο (Ἐς 
ταϊϑοοποορίίοη δρουΐ {πε σὨγομοίοσυ. [{ πϊσαϊ βοῦνε ἴο τιᾶκα ἃ β δι 
εοὔδησε ἴῃ {πε ροίϊπιίης δηά τεπάσγ: ἐΐε οἷά ῥέοῤίε τοῆο καᾶ 5εεπ ἐδ 
οννιὸν ἤσηδε ἐμ ἐς ῥίαοσο, πὲς τας ἐπα κοιδε ἐμ ἐδοῖν εγοβ. “ΤΉΪ5 ᾿ τεἔοσβ 
ἴο ἴδε οἱά ἐεπιρὶε, δηά {πὸ πῆρ. ψουὰ Ὀς τμαῖ ἴῃ {δεῖς σοποερίίοῃ 
18δὲ Ὀυ ]άϊης τγὰ8 16 ργορογ ἰεαρίε, ἀπά 6 πον δηά ἰηβίχζηϊ ποδηὶ 
βἰγυσΐυτε ἃ οδιϑε ἴογ ψεερίης ταῖμεσ ἴμδῃ τε)οϊςΐησ. Βαΐ {πε οοσ- 
τυριϊου 15 ρτοΡ. ἄδερεγ. [ἢ ν. ουγ ἰαχὶ γ᾽εἰ 8 πὸ βϑθῆβε, ἰΐ σιὰῃ5 1{ξ., 
ΟΜ τοι α ὁἤποια οὐἱδῆε 70} ἰ0 ταῖσδε ἐπα υοἷοε. ἘΝ., “ταδὴν ββουϊοά 
δἰουά ἴον ͵ον,᾽" 5 ραγαργαϑβέϊὶς δηὰ υπηνϊπάι} οἱ οτὶ ίπαὶ ἰεχί. Τῆς ἢ. 
“98οι ̓ πιιϑὶ δε σμδηροαὰ ἰο ἃ νν., 45 ΕΥ. ἰῃ [δοῖὶ ἀοεβ. [ἢ σοπίγαϑε 

ἴο 18ς οἷά ρεορὶε ψο ψεσγε πεερίπς, δὴν (οἴ εγ8) βμουΐοα Ἰογέμ!γ, 
ἴῃ ογάεσ ἴο τδκε ἃ ποΐβε 50 ἃ5 ἰο ἄγονγῃ ουἱ με ψεερίηρ. 

18. Βιωώ {1:6 ῥέοῤίο σομϊά ποῖ ἀϊδιρμῖοῖ; ἐς σομηά οἵ ἐ:6 ογζμΐ 
σλοιίηρ [γορι ἐἦα δομηά οἵ τυεερίπρ)]. ΟΥ̓́Τδι6 ῥέοῤίε [ο]]ονγ5 ἰπ {ΠῈ 
τοχί, θυαῖ αἴξεγ ὧδ ἴὲ βῃου!ὰ δὲ οπιϑειεά; οἰμεγνίβε “ρεορῖε᾽ 
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ψουά θὲ υδοά ἴῃ {815 ν. (ἢχεα {{π16ὲ5 δηά ἴῃ βοῇ οᾶ56 γεοσγης 
ἴἰο ἃ ἀϊβεγεπὶ στοὺρ. ὙΤΠα ραβϑϑᾶρα πιεδῃβ (μπαΐὶ {πε εβοτίβ οἵ 

{πΠ6 γουηροῦ οἰεηθεηΐ ὑγεγα τοὶ ϑοεβϑία ἴῃ ϑπιοῖ μαηρσ (δα 
ψΜεερίηρ οὗ ἴῃε οἷά ρεορίς. Ἐδβά. ςΣ γεδάβ: δο ἐμαὶ ἐδ ῥεορὶε 
εομϊά ποῖ πόαν ἐδ δομπὰ οἔἉ ἰδ ἱγιεεῥοίς ὁπ. ἀσοομη ο ἐς τοεεβὶηρ 
οΓ {πὸ ῥεορίθ. ὙΠδῖ πιᾶκεβ νετν βοοά 56η56 δηά ρᾶνεβ {πε γᾶν 
ἴοτ ἴ86 [ο!]ονίηρς οἴδυβε, ἐφεγείογε (ποῖ [ογ) ἐμε πε μάδ ἰγιρην- 

ῥείοά Ἰομάϊν 50 ἐμαξ 1, τοας πεαγά α[ατγ), ἱ. 6., [μεν τεάου!οά Ἐμεῖγ 
εβογίβ ἴο βίθησοα 186 να ]6γθ, 50 [δαὶ [86 ποΐβα νγὰ8 μοασά δἱ ἃ 

δτοαὶ ἀϊβίδηςθ. Οἡ {μῈ σψμοὶα, [Π6 Τοεἰθ γα ἄοη τγὰ5 ἀεο θα ]ν 
υηΐαθα. Το ρῥγίεβδίβ εν (Π6 ἰγυπιρεῖδ, [Βεὲ 1,ον 5 ραγεοά [δὲ 
στρ 415 ἀπά βδηρ; (δε οἰά ρεορὶε ψερί ἀπά [Π6 γουῃρεῦ οὔ ο5 
βῃουζεά ον ἂπά ἰγυπηρεϊοθά Ἰουαἶν, 80 ἐπαΐ [Π6 ποῖϑε οἵ {86 
ἰὐσπυ]ῖ οὗ δουηάδ οσαττί δα ἴο ἃ στεαΐϊ ἀϊβίδηςα. 

105, Ἐο]οσίης ὦ νὰ 5ῃουϊ!ὰ γὰ. ΥὙ12}»}, ἃ τοδαϊΐηρ ἰουπὰ ἰῃ βοπς Ηθρ. 
Μ55., 85 ἰξ ἰ5 θεϊίει ἴο ἴδ Κα ργ. εἰ αἱ. 85 βυδ]. ταῖβεγ (ῃδη οὐ).---οὐϑϑο 
ὈΥΌΣΣΓΩ] 5 ἴο 6 τεπάδγοά “δαυϊρροά νι] 1} εἰατίομβ."" Φ25 ἀοεβ πιδϑῃ 
γι ὁπ εἱοίδέηρ, Ὀὰ [Ὁ 8 Δῃ δαϑυ ἰγδηβί(ίοῃ ἴο ““ΤὈγη 5} οἵ ““δαιΐρ.᾽ 
Ἐδ8α.8Ά. [458 μετὰ μουσιχῶν καὶ σαλπίγγων, 3 Ε54. λαδεμίες σἰοἶας στπε 
ἐμδὲς. το Υ 3] δοίης ἴπ ὥβ, Εβά. μα5 ἔχοντες τὰ χύμβαλα. ΤῊΪΐ8 
σμογὰ ἰ8. υϑοὰ οὨἱν ἴῃ (Ἐ.-Εζτ.-Νε. Αποίΐμεσ ἔοττῃ ἰβ οὐὐχῦν (2 5. 69 
Ῥ58. 15ςο"). [Ι{ 18 βοδγοοῖὶν Ἴοοστοςξ ἰο βὰν (μαὶ ομὲ ἴοστη 15 δαγ! θοῦ (μδ ἢ 
ἴδε οἴδες (Β0Β.), 858 ἐᾷς Ἵνίάεηςε 8 ἴοο βοδῃπέν.---"Ὁ}Ὁ Εϑά, ς") τεδάβ8 
εὐλογοῦντες (γΥτπὉ) δηα οοππεοῖβ Ὁ») ψΒ Ὑγν, ῥγαϊςίπς αοοοτάἑης ἰο 
Ῥαυϊά {πὸ κἰηξ οἵἉ Ἰσγαοὶ, ΠΛ]ε55, ἱπάθοά, {μὲν τὰ. 0) ἃ5 ἃ νῦ. ἰη ΟΔ] πῖι ἢ 
ἃ 56η86 ἀϑϑϊσηθὰ οὐἱν ἴο ἴῃς ΗἸΡΒ.---11. υ»}»} Ἐϑά. ἐφώνησαν, 2 Εϑ4. εἰ 

εααδαη οανγηΐομη οηεΐηπο.-- "20 3] Ἐβᾶ. ς"8 ὅτι ἡ χρηστότης αὐτοῦ 
χαὶ ἡ δόξα; 4150 παντὶ Ἰσραὴλ -- ὈκΦυτῦϑυ. ὙΠῸ ραββᾶρε ἰβ ρἰαἴῃ!ν ἃ 
οογγυρίίοη οἵ ἃ ἰανουτγίίς τείσαϊη ἑἰουπα ἴῃ Ρ5. 1οό! 136: τ (Ἐ. τόν 2 (ἢ. 
φ γ5, ἢ, 6.) ΥἹΌΣ ὈδΊΡὉ 52) 2.9.5 Πυν γα, -τορπτσο]. ΤΆς 5υδ]. ρτεσθάες 
νὉ. ἴο πιατί με εἰγουχηβίδηιςα! οἰδιι56.---νν15] ΦΒ ἐσήμαινον, ᾿- ἡλάλαξαν, 

Ἐπ4. ἐσάλπισαν καὶ ἐβόησαν, 3 "54. ἐμδα σεοίπεγιρ εἰ ῥγοοϊαπιογμη.----}Υ  ] 

ᾧ φωνήν οἵ φωνῆϊ- Ξε δγ.---Ἴ015] ΦΒΛ θεμελιώσει Ξε δια, Βυΐ Εδά. μα5 
ἐγέρσει τε Ὁ), 3 ΕΞά. ἐπ σμδοϊαϊίομε.---18. ΤΩΣ ἮΙ ΥἹῸ.2] ϑίερ. Ἴχρδίηβ 
τς 5[. 88 δῃιοἰραίογν οἱ "25, νεῦν ἀυ. (68.} 6 γσεραγάὰβ "2 ΠῚ 89 
ἃ ἰχΐί. εἴτ. ἴογ ΠΣ Π2π, νη Ηοομδοῖοῦ αἰβπλῖβθοβ 6 οἰαυθο 85 8 
Αγαπηδίβπι (Ζογοῦ..). Οηἡ {δε δαϑβῖβ οἵ Ἐβά., αυζδςε δάϊυάσεβ γλ2π 
εἰ. ἴο νης Ηδυριὶ «445 πι (58ΒΟΤ. ἵη ἴος.). Βαϊ οἰκοδομὴν πῃ ΕΞά. 
ΙΔΔΥ 5ἰδπά ἴοσ "2. Τῆς νογὰ βυγεῖν ψϑηϊης ἰῃ Ἐϑά. 58 Ὁπ.)»}»2. [1 ἰ5 
Ρτοῦ. δὲ Εβά. ὑυπάεγβίοοά πον ποῦς, 85 ἱπ ργενίοιιβ σᾶϑ68, ἃ8 πανί ἴδ 

86η56 οἱ Π12, ΤΠ τγεβί οἵ (6 ραββᾶρο αἶϑὸ 5 αυΐίς αἰβογεηὶ ἴῃ Εϑά4., καὶ 
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πολλοὶ διὰ σαλπίγγων χαὶ χαρὰ μεγάλῃ τῇ φωνῇ, 3 ἘΞά., εἰ τεμἱ ἷ σμηε 

ἐμδὶς εἰ γαμάϊο νπιαρηο. ΤῊς οὐβουτν οἱ (μὰ ἰοχίβ 5 νεῦν σγεδαί. Τότε 

͵θ 4 ςεγίδίῃ βία γι ν ἴῃ ΜΎ, ἰο Ηξ. 2 ἀπά αἰϑο ἰο Ἐβά. γε πιᾶν, 
δΒονονοῖ, Ἔχίγαοὶ ροβϑίῦ]α βθῆβα Ὦν αἰβγεραγάϊης δοσεηΐβ, οὐ της ἴῃς 
8[., δῃηὰ ἱγεδίίης π᾿ 85 Δὴ δῃο ἰς: τοῆφη ἐμὶς ἤποηδ6 τᾶς διρϊαΐηρ δείογα 

ἐλεὶνγ ἐγες. ᾿ 
Υει (Βαὶ τεβαὶὲ ἰ5 ποῖ δητίγεϊν αι βίαοϊοσυ. μα νὰ ββοιυ]ὰ ἐχρεςῖ 

͵5 βουῃθίίηρς {κὸ: “οοδυβα ἔπε ἤοιιβε πον ὰ5 πηοδῃ ἴῃ {Πεΐὶγ Ἔγα8, ΠΟῪ 

ψερὶ σι [ἢ ἃ ἰουὰ νοῖοε.᾽ [{τηᾶν θὲ αυΐΐε βιιγεὶν βδίά {ῃδὲ Ὁ7))}»Δ ἴπ- 

ἀϊεδίεβ ἰμδὲ ἴμεγε ργεσθάβα ϑοπια τγογάβ ἀθβοσ δηρ πον ἴῃ 6 πον Ὀυ11ἃ- 
ἰῃξς ἀρρεαγεὰά ἴο ἴποβε ψιο σοτηραγεά ἰξ ψῖῃ (Πς οά. Νὸο ρῥγεβεηΐϊ ἰοχὶ 

βιχχεβίβ ἃ βι 1140]. πογὰ. ΒΒ. βυλβιϊ υἱΐηρς ὉΡῸΣ ἰπ {86 5εῆβε οἱ Ρβ. 
1οΟῖ9 [ογ γ10}2} τὰ ψεῖ ἴῃς γεχυϊγεαὰ ϑεῆβε 85 ἱπάϊςδιεὰ δῦονε, Ρυΐϊ ἴῃς 

εἰπε δίίοη ἰβ ρυγεὶν σοη)θοῖαγα!. Αποῖδεγ ροββι ὈΪΠ ν 5 ἴο 1Ἰεῖ με ἴαχε 

βίδῃά τ] ἃ 5! σαὶ σπδηρε οὗ ροϊπιίην, γ18)3, ἰακίηρ (Βς ἢ. ἴῃ ἴμε ϑεῆβα 

οἱ “0456 οὗ “ρίδες, ἀπά γείεγγίπς ἴο {πε ἰοιηρὶε οἱ ϑοϊοσηου. γε 
βου !ά ἐχρεςὶ ἢν ταῖδεγ [δη 3, ἰξ ἴ5 ἔγας, δαὶ βοπιε ἀδπιδηάβ νν]}]} [41] ἱπ 

1815 Ραββαζε. γε πιὰν σοπιρᾶγε Ης. 25, ΠἸΦ ΝΠ ΥἼ222 ΤΠ ΓΛ Π, “(ἢ 18 
Βουβα ἴῃ ἰΐ5 [οσπλογ σίογυ.᾽" ΥἹΌΝ πιᾶν 6 Δ ΟΙΓΟΥ ἴοσ ΥἼ222 ἄυ6 ἴο ἴπ6 
ΟἸὨγτ.5 ἰπϑιβίεπος [δαϊ {πε ἴδιρὶε ψὰ8 ποὶ δάναποεα ϑεγοηὰ ἰῃς ἰουη- 
ἀδιίοηβ δὲ (ἷ8 ρετίοά. Ηρ. πᾶ 7.2 Ὀοΐοτε Ὁ3.)»»8. γε 5βου!ὰ κεῖ 
ξοοά 5Ξ6η86, ἱδεγοείογε, Ὁν τεδαϊηρ τοῆο σαι ἐδ [ογριον βοιδε ἐπ ἐς ρίογυ, 
ποὺ ἰζε μοιιδε τυας ας ποίδήηρ ἱπ {Ποῖγ ἐγος.-ττν) ) ΒΑ ὄχλος, οἰδεῖ ἰοχίϑβ, 
πολλοί.---ΠΡΥΓ.2}] ὦΒΑ ἐν σημασὶᾳ, ὦ"- ἐν ἀλαλαγμῷ. Ἐπά. διὰ (μετὰϊ) 
σαλκίγγων. Βαϊ ἃ νὈ. 5 τοαυϊτοά πετο. ΗΡ. βυπίαχ [85 Ὀθοπ ἔγθοὶν 

ταδηυίδοιαγεά ἴο ἐχρίδϊη οογτυρὶ ἰοχίβ, θυΐϊ {Π6 βίγαίπ 5 ἴοο στεδαὶ Βεζα. 
ἵνε 5Βουϊ!ὰ τὰ. Ὁ »» 85 ἴῃ ν. 15, Ἐοϊ]ονίης Εϑά. πιδὴν νου ]ὰ γάὰ. ΠΟ Φ3., 

Ῥυὶ {Βα 5 ἄυς ἴο ἃ πιὶϑυηἀετβίαηαάϊπρ. ΤΏ τη. ἰ5 [μᾶὶ ἴῃ οςοπέγαβι 
ἴο {με Ἰουὰ τα τς πιδὴν οἴμεγβ γαϊβϑθα ἃ ογν οἱ 7ου.---οῦ» Ὀνπῦ]. ὙΒῈ 
Οκ. {υδηβίδιογ σγεσα ρυζζίε Ὀν {85 εἐχργεββίἼοη. [ἢ ΒΑ ψὰ Βηά τοῦ 
ὑψῶσαι φδήν, τοῦ ὑψοῦν τὴν φωνὴν'-, Ε54. μεγάλῃ τῇ φωνῇ. ΤῊε ἰηΐ. εἶδυπα 

ἜΧΡΓΟβΘ65 ΡΌΓΡΟΒΕ, ἀπά ἰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 ἰγεδίεα δάνογθίδ! ἢν 45 ἘΝ. ““αἱουά,᾽" 
--18. Ὁ». 15 Ιδςκίηρ ἴῃ ΒΒ δηὰ ἄοεβ ποΐ βεϊοῃς πεγὲ (ϑο συῖμε). Ἐϑά. 
Βεῖε οὔεγβ ἃ αυἱΐε ἀϊβεγεπί ἰεχι: ὥστε τὸν λαὸν μὴ ἀκούειν τῶν σαλπίγγων 
[τὴν φωνὴν" διὰ τοῦ χλαυθμὸν τοῦ λαοῦ. Τὶ 5 ουδέία! 1 {8ῖ5 15 ΔῃῪ 
ἱταργονεπιθηΐ.---2}] πλυϑὲ ὈῈ ἴαίκθη ἴῃ [Πς 56εη586 οἵ “1Βογείογε,᾿ δῃὰ Ὁ;π: 

1ῃυ5 πιεᾶπβ (ῃ6 58Π|6 οὔθβ8 ἴμδΐ οουἹά ποῖ βεραζγαῖε ἰῆς ἠογίαϊ! οτίςβ 
ἔτοτη ἴδε νυ]! ηρ. Ἐβα, βῃονβ ἃ ἀἰβεγεηξ εχ : ὁ γὰρ ὄχλος ἦν ὁ σαλ- 
κίζων μεγάλως ὥστε μαχρόθεν ἀχούεσθαι. ΟΒΑ ἰΔ.Κ8 πρΥ δηά τερ- 
Γεβθηΐβ Ὁ. 2702 (φωνῇ μεγάλῃ), ρἰδοίης Υ» ἴῃ ἃ ἀΐβογοπὶ οοπηδςίίοη 
ἴτοηι Ηςρ. 

45 -- Ἐβά. δ. 5, ὙΤΠο σαϊθοϊοη οὗ [μ6 ϑαπηατί δ ηβ᾽ οὔξον. 
-- ΤΙ ς ϑαιηδγίδηβ μεαγὰ οἱ {πῈ Ὀυϊ]άϊηρ ορεγαίίοηβ, πὰ {μου 
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οϑῖὴθ ἴο 76γιιβαὶθπὶ 1} δη Οὔε οὗ δϑϑίϑίδπος οὐ ἴ86 στουῃά 
τὲ {πὲ ν σοῦ αἰβο ψουβμίρρεῖβ οἱ Ὑδηνεῃ. ΤῈΣ οΟΠΘῈΓ νγὰ8 
ΒΑΌΥ τοὐεοϊοὰ ὈΥ ΖεγυθΡαῦεὶ δηά ἴΠε ομϊεΐβ. 

ὙΒβ ραββϑᾶσε 8858 ποίβίηρ ἴο ἀο ψἱι νν. 4-4 ψῖ [ἢ τ ῖς ἢ [ἴ ἰ5 ἱπνα Δ Ὀν 
ςοηποοῖοά. ΤΆς ἵνῸ βεοϊίοηβ βῃον [μδὶ Ὀτοδά ἀϊβογεπος ἰπ βῖγ]ς ΒΟ Β 
Ῥτεοϊυάεβ οοσαπηοη δυϊβογβῃΐρ. [ἢ ὁπ ρίδος ἴδε Βοβεῖ]α ραγίν 5 οδι δὰ 
“δροηΐεβ οἵ Τυάδῃ δηά Βεη)δπιίη᾽" (ν. 1), πῃ ἀποῖμεσ, “18 ρεβορὶς οἵ 
τς απ (ν. Ὁ; 186 7ενν8 δγὲ Ἵδ δὰ “'ϑοῃβ οἵ ἴῃς ροϊδῃ᾽" ἴῃ ν.", δυαΐϊ 
“ρθορὶδ οὗ Τυἀ 4} ἴῃ ν. 4. ὙῈς ργεναϊεηξ 56 οὗ ραγί!ςῖρ|ε8 ἰῃ νν.  “- 
Ῥεΐγαυβ ἃ ἀϊβεγοηὶ Ββαηά. 1π νν. "4 ψὰ πὰ ““δυϊάϊην,᾽ Ὀυΐ ἔδεγα ἰ8 

ΤῸ ἱπαϊοδίϊοη δαὶ ἰμ6 Βυϊ]άϊπρς οὗ {πε ἰδιρὶο 5 τπεαπὶ. ὙΒΟσα ἰβ ποῖἢ- 
ἴῃξ ἴῃ ο. ς οὐ ἰπ Ηξ. ογ Ζε. ἴο ἱπαϊςαϊε δὴν ϑεγίουβ βίορραξε οἵ ἔπε δυ}]ά- 
ἵῃρ ορεογαϊΐοπβ. ὙΤῆδ ορροϑίτίοη οὗ [Βξ παίϊοῃβ ἰ5, ἰῃ Βτῖρεϑ᾽ 8 ορίπίοῃ, 

ψ06}1 Ὀγουφσῃι ουἱ ἴῃ ΡΒ. 4. ᾿ 
ὍΤῆδ ρῥδββασα ἴβ ορνίουβὶν ου οἵ ρἷδοδ. ὍΤἢηε Ῥσοόροβδὶ οἵ ἴδε ϑδζη. 

ψουὰ παῖυγα! ἢν ΡῈ τιδὰθ ἃ5 βϑοοῦ 88 ἴῃς ἰεπιρὶς νγὰ5 Ῥεζιῃ. [ὲ ἰ5 
τοιιρίΐηρ ἰο ἔγβῆβροβε {88 βεοξίοῃ ἴο (οἱον 3’. ΤΠ οοππεςίίοη πουϊὰ 
ἴμδη Ῥ6 411} (ῃαὲ οδπ ὃς ἀεβίγοά. ῖν. 5΄- ἀεβογῖθεβ {με ἰαγίηρ οὗ {δε ἰουη- 
ἀδιίοῃβ δηά ἰῃς βἰασί οἵ (ῃς βίσυςϊυγε. Αἱ (8ΐ5 ροΐηξ ἴῃς ρζόοροβδὶ οὗ 
ἴῃς ϑαπι. ψουἹά σοπὶς ἰῃ τηοβὲ δρργορτίδίεἶν. Ὑβεη ἴδε βἰδίεπιεηξ 
“δὰ ἴῃς υϊάοτα δὰ} [Β6 ἰσπιρὶς οἱ Ὑδν μ᾽ (ν. 19) μᾶ5 118 ρσορεγ 
Ρΐδος, ψΒ1]6 νν. 195- βῃᾳ5 118 θεβὲ ἐχρίδηδίΐοῃ 848 ἴῃς ἀβάϊοδίίοι οἵ (8 
οομηρ  εἰοὰ ἐεπιρὶε. ΤῊ ρᾶβϑᾶρὲ τῇδ μάνα θθεη ἰγϑηϑροβαά ἴἰο βυἱξ ἴῃς 
ΟἸὨσ. 5 ἔθδογσν {παΐ (με ἱερὶα γᾶ5 ΟὨΪν Ὀεσιη δὲ (15 {ἰπιε, οσ ἰο σίας 
τοχεῖμεσ ἰῃ ς. 4-6 4}} {με βἰογίεβ οἵ 18ς ἱπίεσίεγεπος οἵ ἴδε [ογεΐζπογβ. 

1. Τῇ ομοϑρηἷθ5] τα βῃονγῃ ὈΥ {μοῖγ οὐνῃ βίδιεπιθηΐ ἴῃ ν. 2 ἴο 
ΡῈ ἴπ6 ϑαγηδγίδη5.-- ΤῊ 5οης οὐ (ἦα ροϊαλ] οὐ ἐμὲ σαρήοἱέν ἰηαϊ- 
οδίοθϑ (ῃ6 στίτογ᾽ 5 [ΠΘΟΥΎ {μὲ (ΠῈ τειρὶ ες τνὰ5 τερυ]ῖ Ὀγ ἴΒοβα 
ψο μά οοπλα Ὀδοῖ ἔτοπι Βδου]οηΐδ.-- - γεγο δ άϊηρ ἐδ ἰδηι- 
}16). ὙΠὲ ΟΒγομίοϊεσ ἐν θην ονειοοκεά ἴμοβε πογάβ, βίποα 
Β6 μδ8 ἀοοϊοτϑά {μὲ ἰοχὶ οὗ ὃ. 3 ἴο δχοϊυἀθ δὴν ψοσκ οἡ [88 
1ορ]Ὲ βᾶνα ἰαγίηρ (6 ΙουπάδίίοηβΒ. ΤῊΣ ψογὰβ5 ὈγοθΌρΡροβα 
ΒΟΙΠΔ6 ὈΓΌΡΤΕΒ5 οἡ (δ βίγυοίατο ἰἴβε! . Ἐπά. οοῃμίαϊπβ δῃ 6ἰ80- 
ογαῖς βίδϊεπιαπὲ οοππθοίϊηρ (85 ραββαρα τηογα οἰ οβοὶν ἢ 31}: 
απᾶὰ {πὸ ἐμποηιος ΟΠ {π6 ἰγίδο οἵ ὕμάαῖ απά Βεηγαριῖν; πεαγίπρ, 
εαγη6 ἰο ἀϑξοεγίαϊη τομαὶ ἐπ σομηὰ ο[ {{:6 ἱσωηιρείς ἱριδαη], αμὰ ἐπεν 

ῥεγοεϊνοά ἐδαΐ ἐβοδο ἤγοηι ἰἦδς σαρῥἰυϊέν τὐεγὸ δ ἀΐηρ {6 ἱοηιρίε οἵ 
ἐλα Ποτά, {6 Οοά ο[ 1ςγαεῖ. Τῇ ἴῃοβα ἐποπιῖθβ ᾿ἰνθά ἴῃ ϑϑπδγίδ, 

186 ποῖβε πιδάβ ὮὉΥ πε {γυπιρεῖβ πιυδὶ μάνα Ρθβθὴ Ἰουὰ ἱπάεοά. 
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Βαυΐ [86 ϑαχηδυ8η5 τῶδυ ἢδνε βργεδά ἀυγίηρ ἴΠ6 Ἔχῖὶα ἱπίο (88 
Ῥουμάϑ οἱ [δε Ἰαῖεγ Τ᾿ ἀδδη ργονίηςθ. Τῆς Ηδθῦγεν 15 Ὀειζοσ, [Ὸσ 

ἴδε οασ βεεῖὴβ ἴο μβᾶνθ θβεὴ ἀεἰ θεγαΐῖθ, ἢοΐ οἡ 18ε βρὺγ οὗ {δε 
τλοιηθηΐ, 85 ἴῃς Ἐβά. ἰεχί ἱτηρ] 165. 

2. Ζεγμδδαδεῖ ἀἀὰ αμάὰ ἰο 76ςἤμα αμὰ ἐδι6 γεδί 85 ἴῃ ν.3, ἃ τοδά- 
ἴῃγ βυρροτγίεα Ὀγ βδνεσγαὶ ἰοχίβ, δηά τεαυϊγεά Ὀν {86 56ῆβ6, βίῃοβ 
186 οΕἶεὺσ νγὰβ το͵θοϊθά ὃν 186 βᾶπηθ ομϑβ ἴο ψΒοσὰ ἰΐ νὰ5 τηδάβ. 
᾿Αϑϑοοϊδίθ ἃ ψῖ ΖεγυθΌΑΡαὶ ἀπὰ 7εβμυα, {86 ῥγίηοθ δηὰ {86 
Ῥχίεβί ἴῃ ἴδ6 ρονεγημιθηΐ, ψογα οπϊεβ οἱ οἰΔη5, στρα κίηρ ἃ βοτγί οὗ 
ἸῃΟΥΤΩΔ] Δ55ΘΠΊ0 ]Υ.---7,ε τοῦ! διά τοὐδς γομ] οὐ ἰοῖ μι διηα ὐἶα 
γομ. ῬΟΒΒΙΌΪΥ {πε86 σεῦ ἴΠ6 88 Π16 Ρρθορὶα {μαὲ δα δϑϑίβιοὰ 
δἱ 186 εγεοίΐοη οὗ [86 δἰΐασ (υ. 43).-- ρον τοῦ σοῖς γον Οοά ας γε 
ἀο] ἈΝ. Ασοοογάϊηρς ἴο δι υὑβᾶρα “566 Κ᾽ ψουἹᾶ πιθδὴ ἴο 
τρᾶκα ἱῃαυΐτίε8 οἱ ἀοά ὈΥ ῥγορμοῖβ οὐ ογϑοΐθβ. [ἢ (ὮἘ. ἱἰΐ ἰ5 
υϑοὰ ἴῃ ψδί Ὀτΐνοσ 08115 ἃ ψεακοηθα 5θηβθ6 (7152|7γ.533), βεακίησς 

Οοὰά ἴῃ δὴν τεϊϊρίοιιβ νὰν. Ἐβά. γεηάεβ “οὔεν." ὙυὑὙδεβε ρεο- 
ΡΪε δοκπονήεάρσε ὑμεὶγ ἰογεῖίρῃ ομαγαοίεγβ Ὀν βαγίηρ “ γομν Οαοά.᾽" 
--Ἴὸ δἶηι τοὸ μανε οἤεγεά Ξαογὶβο65] ΜΤ. τεδάϑβ: ἤζ6 λανε ποΐ οἵ- 
[ἐγοὰ σαογίβοεσ. ΤῈ Ρυτροβε οὗ [86 σοττυρίΐοη 15 ἴο 5Β8ον {πὶ 
ἴδε ἰοτγείρτιεσβ Βα ορεγθὰ {π6 ἰᾶὰνν δῃά δμαά ποῖ ἀδγεὰ ἴο 5380- 
τίθοα, σοπίγαγΥ ἴὸ 86 ἴα ἰῃ Δ ΟἾΒΕΓ ρῥἷδοα {πῃ 76γυβαίθπι. 
Τμδὶ ψου!ὰ δα βίγσεηρίῃ ἴο {εἰγ ρῖθα, θυΐ 1 νᾶβ μαγάϊν 186 
ἵππῖ. «δέποο ἐδο ἐΐηιο ο[ Ἐξαγπαδάοη), τεϊεττίηρ ἴο [86 βἴογυ οἵ 
τοῖν ἰταπϑροσγίδιοη ἔγοπι οἵ μευ Αβϑυτίδη ργονίησεβ ἴο ἴδκε ἴδ6 
Ρίδες οὗ [με ἀερογίβα ρβορὶδε οὗ 86 πουίβετῃ Κίηραομη. ΤΒΟΥ 
ΜΘ, Ἰεἀ ἴο 566 Κ Ὑδανε, θεσδιιβε {μον εγὰ θαβϑεῖ Ὁ. τ]ὰ θϑδϑίβ, 
ἴῃ ΜΕϊσἢ [ΒΕῪ 58} ἃ Ρυπίϑῃπηθηΐ ἔου {πεὶγ πορεοὶ οὗ [86 Ἰοσδὶ 
ἀεῖϊγ. ὙΒον ψεσγα ἰδυρῃς [86 οὐἱὲ οὗ ὙΔην ἢ ΌῪ δὴ Ι5γϑο ΠΕ͵58 
Ρτίοθὶ ψῆὸ νγὰ8 ϑεηΐ Ῥδοῖκ ἔγοπι οχῖ]α ἴογ ἰμαὶ ρυγροβα (Ὁ. 2 Κ. 
1η" 5). 

Ἐβδσβαδάοῃ νὰϑ Κίηρ οἵ Αβϑυτία 681-668 Β.0., δηὰ νγὰβ {86 9οῃ οἵ 

ἴδε ἔδιπουβ ϑεῃηδοβεῦ δηὰ σταπάϑοῃ οἵ ϑαγζοῦ ΜῈῸ σαρίυγεὰ ὅ58πι. 
ἴῃ 722 Β.0ό. Τῆε ἀεροτίδιίοη οἵ ἴπεϑε ραγεϊου δῦ ρθορὶα τᾶν πᾶνε Ὀεδ 
ἀεϊαγεά. Αοςογάϊηρ ἴο 2 Κ. 17, ϑῃδίτηδηθζοσ ἰγδηβρογίοα (με οοἰοηίβῖϑ 
ἴο 88πι., δηὰ 705. [88 ἴπδὶ πᾶπὶα μετα. Ιῃ 4 Αβῆδρρδσ 'β βυρροθεά 
ἴο Ῥς Αϑβυσθαπῖραὶ, απὰ Μεν. νουἹά 90 σὰ. βεσθο. ὙΤοστον ἰδΐηκ8 [86 
(Ὡς. ἀεἰ!θεγαΐεὶν ρυΐ [86 στορ παῆια Βοτα ἴο τιδκα ἴ86 μοδίδβεῃ οτίσί 
οἱ (δε ϑδζῃ. τόσα δρραγεπὶ (Ε5.1..), γε Κῆον δἰπιοϑὲ ποιμίησς δρουῖΐ 
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οὐδαϊεἰοηβ ἰῃ ὅ54π|. αἴϊεσ 722, δῃὰ σηυβὲ ἄγαν οοποϊ υϑῖοη8 οδυϊ ουν 
(σ. ἔυσίδοτ, δ, ΟΤῊ .3ο, Μασ. 7ες."., ΟΑΞ. 76». 11,16). 

8. ον γοι, απὰ [0γΥ 5]. “Απὰ ἴογ υ8᾽ 5 ψαπίϊηρ ἴῃ Ἐδά., 
δηὰ 118 ομλβϑίοη σίνεβ ἴοτος ἴο ἴ86 σοῃίγαβίϊηρ δβϑϑογίίοη, τῦς 

αἴοης ευἱῖϊ διή]α.---Ας Κίπρ Ογγμς σουμπαη δά 45] τεϊεττίηρσ ἴο 
1ῃς δαἀϊοὶ ἰῃ 1. (ζ΄. 37). ὙΒε ἱτηρεῖιβ ἔογ ἴδ6 Ὀυϊαϊηρ ορεγὰ- 
οῃβ 5 Βεσε ἀεγίνεα ἔγοπι ἴῃ τογαὶ ογάεσ. Τὶ 15 ροββίθ]β ἴο 
ἱπίοεγργεῖ [δε βίαἰεηθηΐ 85 [με στουπὰ οἵ (86 7ενν8᾽ τεΐυϑ58] οἱ {Β6 
ϑαζηδγ δη οδεν, Κίησ Ουτυβ ογάθγεά 5 (ποῖ γου) ἴο Ὀυϊὰ {815 
ἴθΡ]6. ὙὨῈΕ γϑᾶβοῃ ΘΟΙΏΠΊΟΩΪΥ υγροὰ ἰ5 {μα ἴδε 7εἐνγ8 σψουϊὰ 
πᾶνε πὸ ἀδβαϊίπρβ ψἱτι [15 πυϊχοά τᾶοθ, θεΐηρ βοϊοϊϊουβ ἴοσ ἃ 
Ῥυζα ΡΘΟρΡΙςῈ δηὰ ἃ ρυτζε τεϊϊσίοη. ϑυςὶ ἃ Τοπϑιἀθγαϊΐοη πουϊὰ 
μᾶνε δὰ ποσὰ ἔογος (ἢ ΕΖγα ἴμδη ἢ Ζεγυῦθαθεὶ. ΤΒς 
τλοῦννα τγὰ8 ῬΥΟΌΔΌΙΥ ΡΟ] ἶσα]. ΤᾺΣ οἷά ἐδε! ηρβ ἀσαίηβί [86 
Ῥεαρὶε οὗ ἴδε ποσί ψουἹά θὲ ἰπιεηβίβοά Ὁγ {με δααϊτίοη οὗ ἔογ- 
εἶσῃ εἰειηεηΐβ. (ϑ86Ὲ Εορεοιβ, ΗΠ εἰ. Βαδ. σπά 4455γ. 11,.65.) 

1. »ἪΠ ὦ οἱ θλίβσντες, ΕΞά. ς5 οἱ ἐχθροί. Ἐπά. «(45 τῇς φυλῆς (Ππ90). 
--ῦ3] ὦ οἶκον, Εϑά4. ναον. Εϑά. δ ἀ5 ἤλθοσαν ἐπιγνῶσαι τίς ἧ φωνὴ 
τῶν σαλκίγγων, πιηρ. [δαὶ 8 δἰἰεπίίοη ἰο 186 ἰετηρὶς νγὰ8 διϊγαςιοὰ 
ὃν ἴδε ποῖβε οἱ [με ἐγυπιρεῖϑ8.---}}}} (ὅ ἀποικίας τα ΓΤ) ΤΟΣ 85 2|, Ἐϑὰ. 
οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσὶας -Ξ "3 ΦῸ 4150 ἰπῃ 4,.---Ζ. 522. "]. Ὗνε βμουϊὰ δἀὐὰ 
γϑυτῦκι ἴῃ ΒαιτηοΩν ὙΠ ν.", 88 Εϑά. δηὰ (2:-.---οϑηυκῦ] ὧδ τῷ θεῷ 
ἡμῶν, Φ"- ἐν τῷ θεῷ ὑμῶν. ΜΤ. ἰ5 τρῃξ ἐδουρῃ; ἡ ᾿5 ἐουπὰ ἴῃ ἐδ ΐ5 
ςοπηδοιίοα. οὐἶν ἱπ ΟὮ. --- κῦ 88. Οἵ. δηά 41] γ7ιββ. τὲ τηυβὲ τά. 
ὑπο πο] εἶβτν. ΟὨἷν 2 Κ. 10") (- 15. 373. Α5. Αἀξι-αὐιἸἀδΐηα. 
Μοβὲ οὗ [δε ΟΚ. ἰεχὶβ πηδκα βϑδά δανος οὗ 1ῃι}]8 παᾶῖθθ; ἴδυβ τὰ δηὰ 
᾿Ασβακαφαθ ΕΞ34.5, Ναχορδανῖ-. ΑΙ ῥγεβεγνεβ οοῖτεοὶ ίοσπι Ασαραδδων. 
--8. “κὺ] 15 δοίης ἴῃ Εϑά, οί Βεσε δηὰ ἴῃ ν." (11 ἰ5 βεϑὲ ογηϊ 6); 
(ἀ-- [58 ἃ ουτίουβ ἀυρ. ἰπ ν.": Ζεγ. απ 765. απὰ κε τεϑί οὗ ἰδε οπέξίς ακπὰ 
ἰο ἰλε οἰέείς οΓ ἰδς οἷαης.--- ἰδ Ἰδοκίης ἴῃ Ἐϑ4.8.---π} ὦ ἐπὶ τὸ αὐτό. 
Ἐβά. μόνοι τα Ἴ2, 8 Βεϊξες τεδαΐης, βίπος ὙΠ) τθϑῃβ ἐοφείλεν δηὰ που]ὰ 
τϑῖβεσ ἱπιρὶν ἴδε δοοδερίδηοε οἵ ἴδε οῇεσ. Βυΐ 5εὲ ΒΒ. ς. υ.-πῦν 
Ὀμκηθ.] ΦΒΑ τῷ θεῷ ἱχιῶν, ΕΞά. τῷ κυρίῳ τοῦ ᾿Ισραήλ. 

4,5-615. ΤΗῊΕ ΑΒΑΜΑΙΟ ᾿ΑΟΟΟΥΝῚ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΒΟΊΓΡΙΝΟ ΟΕ ΤῊΗΕΞ 

ΤΕΜΡΙΕ. 

ΙῺ [18 ῥγεβεηΐ ἔοστῃ {8 βίογσν Ἵσδῃποί θῈ δυϊβεηίίς. γε δηὰ ἴῃ 18ς 
Ἰεϊῖοεγ ἰο Πδγ. βοσης ἱποογτεςῖ ἱῃξοττηδιίοη, 6βρ. ἴδ βἰδίϊεπιθηὶ {πὲ 5865. 
δὰ Ρθεξυῃ [δὲ ψοσγκ. Βιιϊῖ 85 ββονγῃ ἴῃ {δε ποίεβ {δε ἴεχὶ ἰῃ 1μδῖ ρματὶ 
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οἵ ἴῃς ᾿εἰίοσ 15 νοῦν οοττυρί. 1 Βᾶνε θδξῆ δθϊε ἴο γϑϑΐογε ἃ βιιϊίδδὶς 
ἱπῖγ. το ἰῃς ἰεἰΐες οἵ Παγ. (υ. 5 “.); δαὶ {Ποτὲ ἰβ τόσα ἰδοκίηρ 5.1}. Εοσ 

Πθδγ.᾽5 ὁγάδιβ ἃτε βαϑεὰ ὑροῃ (ῃςε ἄεογεε οἵ Ου., ἰο νι βίοι ἵβεγε ' ἨῸ 
τείεσεηςα ἴῃ ἴΒς Ἰεϊΐεσ, ΤῊΣ ἄδογες οἵ ΟΥ. 15 ργδας ον αυοίεά ἴῃ (86 
Ἰεϊξεσ ἰο Παγ., ἡ βεγοδβ 115 ρίδος ββουϊὰ δὲ ἴπ δἷβ γερὶγ. Ὑδὲ ἀδογεα 
ἴῃ 65-5 845 Ὀδεῃ διηρ πε ὃγ ἃ ἰαῖες βαπά, ἀπά ἃ 5: πιῖ]ασ εἰδογδαιίομ 
͵β ἰουπά ἴῃ (μ6 Ἰεϊϊες οἵ Πδγ., εβρ. νν."΄. Τῇαε βίοτυ οἵ ἴ86 ἀεαϊοδίϊοι 
(νν. "4-1..) 4150 Ἔχοϊἴεϑ βυβρίείοη ἴῃ ραγί. 

10 5θθπιβ ρἰδίπ (μδὲ τς υπάοειγίηρς βου οἱ 1ῃ:ἷ8 ἀοουπηοπὶ 8 ἐμὲ 

186 ἰετηρὶς δὰ θεεὴ θεζυῃ Ὁγ 5165. δηὰ {πὶ (6 δυϊ]άϊηρσ μα οοπιϊη- 

ὑρᾶὰ ἔοτ ΠΊΔΩΥ γεᾶῖβ. ὙΠεῦε ΤΠΔῪ πᾶνε ὈδεῺ βοπλα ἰπιειτιρίίοη, 85 
45 ἰηἀςαῖε5, δπὰ στ τ Ι ἢ 5.96 15 ποῖ ἱποοηβίβίθηξ, 6βρ. {{ [6 οδϑ- 
βδῖίοῃ μδά οὐἱγν ἰαϑίεα ἔογ ἔνγο γὙϑᾶγβ, 85 18 βίδιεὰ ἴῃ Ἐβά. ςτὸ, ΤΉΪβ πδῖ- 
ταῖϊνε 15 ἐδμετγείοσε 86 Ὀαϑβϑ8 ἴογ {με (τ. 8 διγδαηρεπγθηΐ οἱ ΗΪ8 πηδῖθ- 
Τα] ἰῃ ς. τ-ό. Ηε ἰουπὰ {Πΐ8 βἴοτγ, δῃὰ ποῖ ουἱν' υϑοὰ ἰΐ, θυΐ σηδάς ᾿ξ 

1}ς ἐγαπιθνοσξ ἔογ Εἷβ ποθ βίσυςίυγε. ἘΝ Βεῖμεσ (μς ἰεχὶ τγὰβ ἔγεεϊν 
διαρ πο ὃῪ Ηἷπὶ οὐ Ὑμεῖμοσ ἴμαὶ μδὰ δἰγεδάν θθεη ἄοπα Ὁ δποῖμεσ 
Βιαπά, ἴὲ ἰβ ποῖ βᾶϑύ ἴο ἀεϊεγιηῖμε. Ης νγὰβ ποῖ {με οὐἱν [εν μοί ἀΐης 
βίγουης νίενγβ δδοιιΐ 186 ἴδρ]6 δπὰ ῥγίεβι μβοοά. 

Τα ςοττεβροηάϊηρν Ηεῦ. βίοσυ Κποννβ ποίῃΐηρ οὗ 8ὴ ἀρρϑδὶ ἴο Πδσ., 
δηὰ γεῖ 11 ἀοα5 ποΐ Ἄχοϊυάθ ἰΐ; ἔοσ ἔΒεγε ἰβ ποϊμίηρ ἴο ἱπάϊοδίς πθδὶ 1Π6 

ὅ58π|. ἀἰὰ νβθη τπεὶγ οἶα νγὰ8 τεὐεοϊοά. Τηΐβ δοοοιηΐ, οα ἴδε οἴμοῦ 

Βιαπά, οοπίαίῃβ Ὡὸ Ηἰηξ οἵ ἰμ8 τοπάογοα δά οἵ {Π6 ὅ8πη). 
ὙΒε παγγαίδνε ἴῃ δία 18 88 ἰο]ϊονβ: ὕπάεγ ἰῃς ἱπβυθηος οὗ ἴδ6 

Ριορβεῖβ Ηξζ. δπὰ Ζε., Ζεσ. δηὰ 7ε8. ἴπ ἴῃς )ὰ γᾶ οἵ Πδγ. βερίῃ ἴῃ 6 
ςοπβίγιοϊοη οὗ [ἢς ἰετρῖθ. Αἱ οποὲ ἴῃς Ῥεῖβ. οβῆοετβ Ταϊζεμδὶ δηὰ 
ϑΒεῖμασ δρρεᾶσγ οὐ 186 βοεπε (4"5-55). ὙΒεβθε Οβοειβ πτίϊα ἃ ἰδϊίος 
ἴο Κίῃρ Πδσ., γεϊδεϊης {πεῖν ἀΐβοονεγν οἵ ἴῃ 7εννϑ᾽ δυϊάϊηρ ορεζαίίοηϑ, 
τδς εἰαΐπι οὗ ἰῃε ἰαϊζες ἴο διιῖποτν ἔγοτη Ου., δηὰ δβκίηρ ἴοσ ἱπβίγυς- 
εἰοηβ (55). Α 5εδο ἢ 15 τηδάς ΟΥ̓ ογάεσ οἵ Ὁ δγ., δῃηὰ (6 ογὶ ίπαὶ 
ἄεοτες οὗ ΟΥ. 5 ἀϊἰϑοονεγεᾶ (6:-"). Πᾶγ. ἐβεγευροι τερ 65 ἰο Ταϊϊεπαὶ 
εἰ αἱ., Ὁρῃοϊάϊην τ[π6 ἄεογοα οἵ Ου. δηὰ δεβίονίηρς ΠΡογὰὶ αἰ ὑροι 
ἴδε 7εἐνβ (64-:), ΤῊΕ ἰεπιρὶε 8 ἵμεη Βηΐβηθαὰ ἴῃ {με ὁ γεᾶσ οἵ ἢδσ., 
διὰ ἀεαϊοδιοὰ στὰ ἃ ἰεβεϊναὶ! δοοοπιραηϊεα Ὀγ ἀρρτορτίδία βδοσίβοθβ 
(612-1). 

1Ὲ ἀρρδδσβ ἔγοπι ἴ8ε ρον οὐ] ης μὲ Βεγθ, 85 ἴῃ 47-5, τγὸ Ββανα 
οδἱοΗν βοῦλα οοστεβροπάεπος 11 ἴπ6 Ῥεγβ. σουστί. Βιυῖ ἴδε ργορογίίοῃ 
οἵ πασγαϊϊνε 8 ΝΕΓῪ πιυςἢ στεδίεσ μη ἴῃ 47 5, 85 ἴῃς ᾿δϊίθγβ σου ΡΥ 
Ῥυὲ ΠΑ} οὗ ἰΒε ραββαρθ. ὙΤβεῖς 5 ἃ βιγἰΚίηρ ῥρᾶγα οὶ θεΐγθθῃ ἴΒῈ ἵτνο 
ἀοεουπιδηΐβ. [π ὈΟΪ οα968 ἴπ6ὸ ἐγ ἃγὰ δηξαροὰ ἰῃ δυϊάϊηρ, τῃ 6 

Ῥεῖβ. οδῆςΐδ]8 τυτῖϊε ἃ τερογὶ οἵ (ῃε ορεγδίίοῃβ ἴο {πε Ρεῖβ. Κίηρ, δηὰ τῇς 
Ἰηρ βεηβ 8ῃ δῆϑινεσ, [μουσῇ ἰπ οἣδ ςα86 πε ΔΉΒΕΓ ογάειβϑ {με Ὀυά- 

ἷπξ βίορρεά, ἀπά ἴῃ τῃε οἵμεγ δἰϊονγβ ἴξ ἴο ζὸ ου ψ τ ΠΙθεγαὶ βυρροτῖ. 
Βαυὶ ἴῃ 4᾽-55 1ῃς διἰτἰυὰς οἵ ἴῃς Ῥεγβ. οβῆςῖα]9 ἰ8 Ποβίῖε, ἢ ]6 ἴῃ τη ΐ5 

βοοϊΐοι ἰΐ 8 Ὡθυῖσγα!. Τη 47 5: ἴῃς οοπιρ  αἰπδηΐβ ρυϊ (Πεὶγ οὐσι σοηϑβίτγις- 
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τοι ρου ἴδε δοίίοῃβ οἵ δε 7ενγϑ, ψ ΕΠ] ἴῃ 45: 5. [Ὡς 7ενγβ σὲ ἰην (οἀ 
ἴο ρΙεδὰ ἐδεῖγ οδυϑε, δῃά ἐμοῖσ ρῖθα ἴ5 ἰοσυνασάθά ἴο ἴῃς Ρεζβ. οουτῖ, 

45). δ᾽ -- Εβά. δ.-6΄. ΤΠ ἰδηιρίθ ἰ8 αρύῃ. 
Τῆε ἰεχὲ '5 ἴῃ θδα οοῃάϊτίου, ἐβρ. ἴῃ ἴῃς Ἰαϊίες ρατγί οἵ (Ἐς βδοϊίοῃ; τὰ 

Βπὰ ἃ ᾳυσϑίίοι πὶ πουΐ 8 δηϑτεσ, δῃὰ δὴ δῆϑνγεσ τἱϊδουΐ ἃ αυσβίίοη. 
ΤᾺς Ἰεΐίες ἴο Πδσ. ψμῖςἢ ἔο!]ονγβ, μόουγενασ, ΒΌΡΡ 168 [86 τδίοσίαὶ ἐμδὲ 
15 ἰδεκίηρ Βεγε. 

24". Αηά {μὲ οοδϑαίέον τοας ΗΠ} {π6 σερομᾶ γεαν ὁ ἰδ6 τεὶρπ 
οΓ Ῥανίμς ἐπε κίηρ οΓ Ῥεγϑία]. Ἐ54. 970 μδ8 [86 σῖοσε βρϑοϊῆς 
βίδίειηεδηΐ, σπὰ ἐδον τυεγε γεσίγαϊηοα γον δε δι ἀὴηρ πῦο γεατς 

ΜΉ ἐπ τεῖρη ο αγῖμδ. Τί 5. Ῥοββίῖρ!α {μ8ὲ βοπλα διϊοπιρί μδά 
Ῥδδθῃ χηδᾶδ ἴο Ὀδρίῃ δαγ!ϊθσ, ΟὐΓ 1 πᾶν θὲ [μαῖ [με86 σου 5. σὰ 
Ῥαΐ 8ῃ εαϊϊοτίδὶ δἰϊεπιρὶ ἴο οοηπεςῖ ο. ς ἢ [ἢ6 σοττεβροηάθποα 
σὴ] Ατίδχεγχεϑ.-- -ῖ. Ηδδτε τὸ ΤΔΥῪ σΟΠΒεΠΕΥ ἔοϊ]ον ἰδ6 ἰοχὲ 
οὗ Εβά.: 15 ἐμ δοσομά γϑαν οἵ ἰδ γεΐρη οἵ Παγίμδ. ΤῊΪ5 ἀδίε ἃρ- 
ῬΘΔΓΒ ἴο θὲ οτψί παὶ, δῃὰ 1 στην Ὀὲ {μαΐ ἰξ μΒα5 θδθη οδγγίεα θδοῖκ 
τοῖα [15 ρίδος ἴο 43.-ργορῤἠοοίεά Ηαρραὶ ἰδ ῥγοῤἧεί απά 
Ζεομαγίαϊ ἐπε δον οὔ 1640 ἐξα ῥγοῤμεῖ. ὙὍΒδῈ ἰᾳχὶ ββονβ ἃ ἀθ- 
Ῥεηάδθηοα ὑροὴ Ηρ. ΤῊΐβ ὑσορμεῖ᾽β δῖ μεν ἰδ ἤθνεσ πατηδά, θυΐϊ 
Β6 15 οδ] δα μαρδίζαα!ν “Ἡδρραὶ {με ρτορμεῖ᾽ (Ηρ. τ'- 15. 21. 10), 
Αοοογαϊηρ ἴο ΖςἼ. 11 Ζεοματδἢ τγὰβ [86 σταηάβοῃ οἱ τἀ άο, δῇ 

ἰπβίδηςα οἱ {8Π6 υπίγυβΈ νου Πἴη685 οἵ ΟἿἿΓ βεηθδ! ορία8.--- 1: ἐδ 
παρὸ ο ἐδ Οοὦ οἵ 15γαεὶ ἐφηο ἱμορ]. ΑΕ. ᾿μβογίβ “ργορβεβίθὰ 
186 ν,᾽ Βυΐϊ Βα5 ἃ πηδγρίη8] αἱ ογηδίνε, “ΒΟ ἢ 858 ὑροη με π.᾽ 
ΤΟΙΤΟΥ τεπάοιβ “ΒΙΟἢ 88 Ὄνὲγ {Π6Πλ.᾽ 850 3 Επά., δ 605. 
“Τὴ [86 πᾶπι6 οὗ (6 (οά οὗ 15Γ46]᾽ σεγίδίη]ν 5 οομηθοῖϊθά ἢ 
ΦΡΙΌΡΒΕΘΥ,᾽ Εἰ ΠῈΓ 85 1ξ βίδηἀβ δἱ [πε θερίπηΐπρ οὗ [με νεῖϑε, 

ἰῃ ψ ΒΟ οα86 “απΐο {86 π|᾽ 15 8Δη οἴτοσ (1 5 ποῖ ἐουπά ἴῃ ἘΠ), 

ΟΥ̓ ΕἾ56 ψὰ τηυβί ΒΌΡΡΙΥ με νϑῖ δβΒ ΑΕΝ. Βγ ἃ βρῃξ σβδηρβ 
ψὸΟὶ' πλρῃΐ ρεὶ “μεῖς Οοά᾽ ἴοσ “αἀπίο {δΒεπι᾽ (ς΄. Ηρ. 1.4 “(δε 
Βουβε οὗ Ὑδῆνε οἱ Βοβίβ {πεῖγ αοά᾽). 

2. ΖεγυῦΡΑαθοὶ οοπιοβ Ὀεΐογε 7Ἔβιια Βοσεὲ 858 Ηρ. 1', δηὰ οοὐ- 

ἸΓΑΙΥ ἴο 32 ΨΠΕΓα 7ἐβμυα ργοοβάεϑ.---ἀηἴἶ δέραη ἰο διήα ἐπα πομδε 
οἵ Οοά]. Ὑΐβ βίδίθιηδεηΐ πιᾶῖκοϑ 1 ἀἰ βίου ἴο Βυρροβο ἴδαΐ ἴμογὲ 
Βιδὰ ρῥγεοβάβα δὴν δἰίεπιρὶ ἴο γσερυ λα με [επρ!6. ΤΌΙΤΕΥ 588 
μας ἰξ 15. ἃ οβαγδοϊεγίβεὶῖς τοἀυπάδηϊ υβὲ οἵ [86 Αγδζηδῖίς ψογὰ 
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“Ρορίπ᾽ (Ε5.159). Τὴ Ἐβά. 3}5 Βα σϑηάουβ {Π6 βᾶῖὴθ Οσθακ ψογὰ 
“Ρτιοςεδάβα." 511 ἰξ που! Ῥὲ εχίγεπιεὶν αἰ βίου ἴο τμᾶκε 86 
ΡῬᾶβϑαρε πηθδῃ “τεβυμιθά δυϊάϊηρ."---Ἡλίοῖ ἐδ ἐπὶ σογμδαϊφηι}. 
Οὐ. τ' 45..--Ὺππά οὐ ἐδοῦα τυεγὸ ἐδε ῥγορδεὶς οΓ Οοά μεϊῥίπρ 
ἐμοη!]. Τὶ 15 σθῆογα!ν ἀβϑυτηθά [μὲ Ηδρραὶ δπα Ζεοβδγίδῃ δὰ 
τοθδηῖ; δυῖΐ {ΠῸν ψεγα πδιηθά ἴῃ ν. " οἵ μοι [815 15 ἢοΐ ἤδοθϑ- 
ΔΙΪΥ ἃ τβετα ἀυρ)ϊὶοςαίίοη. “εΙΡΙηρ᾽ πιᾶν τοῖο ἴο τηδίοσιαὶ 
δϑϑιβίδηςε, ἀπὰ {Π6 ργορμεῖβ ἃγε ργσοῦδΌὶν {Π6 τηειαροτβ οἱ [86 
ΡῬτορβεῖς συϊ]άβ ψ ῖςΒ οοπιϊηυεα ἴῃ ροβί-εχ]ῖς Εἰπιθ8 (0. τὴν 
Ἡεὺ. Ῥγοῤ. ς. 4). ε ποίε {πε ργορβεᾶς ἴοῃε ἴῃ (8 βίοσυ δπὰ 
1ῃς ἰδςοῖκ οὗ Ρῥγοπηΐποηςα ἴου ἴδ ῥυθβδίβ 85 ἰἴῃ ς. 2. ὙΤΒ6 ρῥσορβεῖβ 
ΤΑΔΥ ᾶνε 5βαγοά ἴῃ [δ δοίιι8] πιδηιιαὶ Ἰαθουγ. 

8. ΑἹ δαὶ ἔηιο σαι ρρηο ἐπορη]. ἍΝ ΟΥΚ πιυβὲ μᾶνα ργορτγοϑϑοά 

ἴοτ βοῆς {πη Ὀεΐοσε {με Ῥεγβίδῃ οἱϊοΐα]β οουϊ ἃ Βεᾶγ οἵ ἱξ δῃὰ 
ΔΡΡθδῦ οἡ ἴδε βοεῆθ. Ταϊίεῃαὶ οἵ, 85 ἰουπὰ ἴῃ οοηΐγαςξ ἰΔ 0] εἴ8, 
ὑϑιίδηϊ, συ. ἑ., ἐδια βαίγαῤ οἵἩ ἐμ ῥγουΐηοο δεγοηα ἐδ Κῖνεν] (ϑγτὶδ) 
186 ἐχαςὶ {{|6 Τουπμά ἴῃ [86 σοηίγαςϊ [Δ] εῖ5, ἐχοθρί [8αῖ 1μοῦα 
ψῸ Ιεάγῃ ἰμαΐ Όξίδηϊ τνὰ8 τυ ]εῦ οἵ Βαυ]οηΐα 85 γγῈ}] ἃ5 ϑυτῖδ. 
--δλείμαγ-δοσοπαῖ. ΤᾺ το] ἤδηηθ νγἃ8 γοῦν ϑμθίβαγ, 85 
Ἐδβι. 1134, δηὰ δοσομαΐ ἰ5 ἴπ6 ὉΠΚηΟΤΏ ΟΥ̓ σοττυρίοα Ἐ{|6 οἱ ἢὶ5 
οβῖςοθ. Ῥεγδβαρβ ϑῃδίμδγ τνὰβ {86 βογίθε, κὸ ΒΗ Ϊπιβμαὶ (45). 1ἰ 
15 [86 οὐυδίοχμι ἰη {με86 ἀοσυπιεηΐβ ἴο ρῖνα ὈοΐᾺ [86 πᾶπὶὸ δπὰ 
τς {{π|Ὶ οὗ [Βε υυτίϊειβ.- --τμς δον βαϊά ἰο ἐβ6η1]} ἐ. 6., [8 [86 Ὺ 
ἱβαυϊγοα οἱ ἴδεπι.--ἴγλο ρανε γοῖς αἴ ΟΥΔΟΥ ἰο δμά ἰδὲς κοιδεὶ 
᾿ΡΙγίηρ τμᾶὲ πὸ τερυ]άΐηρ οἱ (δὲ ἰδρὶα οουἱά ποὶ ὈῈ 
Ρεπηϊοα πίῖϊμπουξ Ῥσορεγ δυϊβογίβαϊίΐοη. Τρμδὲ υπάουδίθαϊν 
ΜῸΒ ἃ ἴαςῖ. ὙΠΕΓΕ ἴ5 ἃ ροοά 1Π]υπίγαϊίοη ἴῃ [86 ΕἸΘΡΉ. Ῥδρ. 
ΤΕΣ 75} σοϊοὴν ἴδετε μά μά ἃ θηρία, θυΐ 1ξ μαᾶ Ὀδθῃ 
ἀεβιγουθα Ὀν {πεῖγ οποπηῖεβ; μον τ ϑμθα ἴο τερυ]ὰ τ, ἀπά 30 
βεηΐ ἃ ἰοπρ ἰεἰΐεγ ἴο Βδροθιί, σονεῦῃοῦ οἵ Τυάδι, δϑκίησ (86 

ΠΟΟΕΒΘΑΙΥ ΡΥ ἰβϑίοη. ΤῊΪβ ἰειίον ἰ5 ἀαϊεαά {π6 τι γεᾶγ οἵ 
Πατῖυ5 Νοίδυβ (408 Β.6.), {π81 15, ἃ 1{{Ὶ|6 τηογα [Πδη ἃ σδηΐυσυ 

Ἰαῖογ ἴδῃ οὺγ ρεποά.--ἀ πὰ ἰο βηῖδι ἐπὲδ τα! ἢ 18 δἰταοϑὲ σεῖ- 
ἰδίην πτοηρ; Ὀαὺὶ ἰἰ 5 ποῖ 50 δᾶϑὺ ἴο 88Υ ψμδῖ 15 βυγεὶυ τίρῃϊ. 
Τῆο πιδδηΐηρ οὗ [ἢ πογά {γαηϑδῖθα “1 4}}᾽ 15 ποῖ Κῆονσγῃ. [ἵ 
ΤΩΔΥῪ ἈῈ (μαΐ “[ουὐπάδιϊοη᾽᾽ ἰ5 τῖσαι (νυ. 1.). ὙΠὲ πογά ἰ5 ἰουπὰ 

ἴῃ Εἰερῆ. Ῥαῤ. 1.1, θὰϊ [86 τηεδηΐηρ ἰβ ἀοιυθίυ] 5ανε {μα ἱΐ 
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Τείειϑ ἴο βοπὶῈ ραγί οἱ (86 ἰεπηρὶα, δῃὰ ἴο βοιῃεϊίηρ πιδάς οὗ 
ψοοά, 85 ἰἴ 5 Ὀυγηῖ. ϑδομδι ΡΓΌΡΟβοβ μογα “εβι δ] ]5ησηθηῖ᾽ 
(Ραῤ. «. Οει.1}. 

Ιη. νν. 1: τῃς ἱεχ οἱ Ἐϑά. 15. υϑυδ!}ν εἶοθε ἰο ΜΊ. Βυΐ ἰπ νν. ““- 
[δε ἀεραγίυγε Ὀεοοπιοβ νΈγν οοπβίάεσγαθιθ. ΤῊς ρεδουϊαγ στεπάοσίησς 
ἴῶγονβ {Ππ||6 ᾿ΐρῃξ ου 1δε ἰεχὶ, πῆς Βεγε μ68 βυβεγεὰ βενεγεῖν ἀρρδζ- 

δητν Ὁγ ἴΠῸ σοπιρ τ᾽ 5 οπιἰββίοηβ. 

4. ΤἼοη τοε δαϊὰ ἰο ἑδηι ας [οἰϊσιυε]. Βαϊ δὶ [μον β8αϊά ἰ5 ἰδοῖ- 
ἷηρ. [Ιη Ἐπά. [δε αἰ βου εν ἰ8 τοϊ!ενοά, ἴον (ἢἰ5 ρῃγαβοα 15 ψδηξίηρ. 
Ιη ὦ νε βπὰ ἃ 5! ρῃῖ σβδηρα, ἐλοη ἐλμον [6 Ῥεγςία5] σαϊά ἐξεδε 
ἐπίπρο ἰο ἐδιοηι [4 «) ειυ5], ἱ. 6., ἱἰπαυϊγοά ἔαγί μεσ. Βαΐ [Βαϊ ρῖνεβ 
5 ἔτχο αυεϑίϊοῃβ ΒΔ 0] ἱπίτοάποδά, ἡ Ὦ1]16 ἔμογα 18 ὯῸ δΏβυοῦ 
ἴο εἰ μογ οθθ. ΑΚ. ςι5 {86 Κποῖ Ὁ. τυγηΐηρ {86 βεοοηά αὐυ65- 
Ὄοη ἰηῖο [πε πιϊϑϑίηρ ἀησννεῦ ἴο {πε ἢγβί, ᾿μβουρὴ ὈΠΒΔΡΡΙΥ ἴδ ς 
ΓΕΡΙΥ Πᾶ5 ἢο τεϊδίίοη ψμαΐενεγ ἴο {με αυεβοη. ἘΝ. ἀπά ΑΥ̓͂. 

Το 86] ν τεῦ [86 ἰοχὶ 88 ἰΐ βίδηάβ, [πουρῃ ἰξ ἀοεβ ποῖ 
ΙΏΔΚΕ 86η56θ. Βυΐ ποῖ ἴο ΚΗΟΥ 5 βοιηεί πηε5 Ὀδτίεσ [ἢ8Δη ἴο 
ΚΙΗΟΥ͂ ὙΤΟΏΡΙΥ. [Ιἡ {πε Ἰεϊζεγ ψΠοἢ Ταϊζεπαὶ βεηΐ ἴο Πδτίυβ τα 
Βηὰ {86 πιϊββὶπρ ΔΉσνΟΓ οὗ {86 7ετγ8 (νν. 11-15), Δηά 1 15 ἃ σοοὰ 
ΔΉΒΨΟΓ, ἴογ ΒΟΓῈ 8 τεϊαϊθά [ἢ Ὠϊβίογυ οἱ {πε αἰϊεπηρίβ δῖ ἰθπλρ]6- 

Ὀυϊάϊην, ψ ῖοἢ 1ΐ 15 ἀεοϊαγοά μα Ὀδθη δυϊδμογίϑοα Ὀν Ουτυβ. 
Τὶ τὰδν Ὀὲ 1μδὲ οῃ δοοουῃΐ οἵ ἴδε Ἰεηρίῃ οἵ [Π6 τερὶν, δῃά ἴο 
ἀνοϊά τερειοη, [με ΟΒγοηΐο!οῦ ἰοζς οαΐ 186 ἸΙοὴρ δῆβνοῦ ΒΟΓΟ. 
-οΊγηαξ ατὸ ἐμ παριας ὁ ἰδ ταδὶ τοῖο ἀγα διέάἴρρ ἐεὲς δω άϊηρ). 
ΤῊΘ δῆϑνογ ψουὰ πδίυγα! ν Ὀ6 Ζεῦ αθεὶ δπὰ 716βυα. ΤΒῈ 
ΟἾΪΥ πάτα ἰουπηά ἰη 1ῃς ἰεἰῖογ, Βούγενεσ, 15 ΘΠ ΘΠ ΑΖΖΆΓ, νν. 15 15: 

---δ. 4ππά δε εγε οἵ ἐμεὶγ Οοά τοας μροη ἐδα οἰάονς ο[Ἡ ἐδ «7 ειυ5]. 
ΕἸάενς 15 υϑοά ἴογ {86 ἰοδάθγβ, [6 πηθὴ οδι θα 50 οἔΐθη “μοδάβ 

οἵ {π6 ἐδ μεγβ᾽ (ς΄. 15). Ιῃ ὦ ψε βπὰ οαῤέϊοίέγ οἵἩ “μάαλι, αἰ5ο 

ἰουῃά ἰῃ Επά., δῃηά γίνη ἃ τόσα βυ τα ]6 96 η86, ἔοσγ ἴῃς ἀϊνίπε 
[ἀνοὺγ ψὰ5 ποί 1᾿πηλϊϊθὰ ἴο [86 ἰεδάθγβ, θυΐ ψὰβ8 εχίεηἀ δά ἴο 86 

Ψ8Ο]6 Ρθορὶθ. ΤΠ “εἰάογβ᾽ 5 τρῃὶ (ἢ6 τηεδηΐηρσ ἰ5 ἰμαΐ {86 
ΤΕΡΙΥ ἴο Ταίίεπαὶ μδὰ Ὀδθὴ 80 Πδρρῖϊν ἰγαιηθά {μὲ Βς δα πο 

Ἔχουβε ἴογ ῥγεβοηΐ ἱπίεγίετεηςε. Ἐβά. 85 ἃ αἀἰβεγεηὶ ἰεχὶ, σά 

ἐμεν μαά [αὐομν, ἰἐδόγα δεὶῃηρ αἩ συεγοεείμρ ὁ ἐδ σαρ νην [γος 

ἐπε Πιογά, ἱμπε οἰάογς ο[ ἐπε 7 μάεαρ5.--- ἀπά ἱμεν ἀϊά ποῖ τεσίγαϊ 
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ἐλοηῖ] ἵ. 6.. ἴτοσὰ σοηεηυΐηρ, (6 Ου]άϊηρ.--- μὲ α τοεῤῥοτέ σλοιίά 

20 ἰο Ῥανίμε, απά ἰλμομπ ἐμον τυοι ά γεβεγε αΜ ἀΉ διε σομοογπΐης 
ἐπ|5]. γε πᾶνε εἰεαγ Ἵνίάθηςε οὗ σοηξυβίοη. ΤΈΘ ἰαβὲ ρατὶ 15 
Ρἰαἴην δῃ ἱπάϊγεοϊ σεργοάιυοιίοη οἱ ἴμ6 νεγάϊςξ οὗ [86 Ῥογβίδῃ 
οἴοῖα!ὶ9. Ὦνε τυυϑί αββϑυπιθ βοτηθι ίηρ Κα (ἷ5: ἐζορ ἐΐεγ [ἐὲδ 
Ῥενγσία"5] σαἱά ἰο ἐδοηι [δες .) ειυ5]" ἐμαὶ ἐπδν τοοιμ ποὶ τοείγαΐν ἑδηε 
10} α τοῤοτί δμομίά ρο ἰο Παγίμδ, ἀπά ἐδεη ἐμεν τοομά κίε ἐδδηι 
α γεῤὶγ αδομέ ἰδὲδ. ὙΠΒ που]ὰ Ὀὲ ἃ σερὶν ἴο 186 δϑϑογίίοῃ οὗ 
186 76 νν8 [μαΐ {μεν σσεῦα υ ] ἀϊηρ [6 [ἘπΊρ]6 ὑπᾶθγ [μ 6 Ἔχργεββ 
βδῃοίίοη οὗ Ουτιβ, ἃ βαποίίοῃ δβϑυσηθα ὈΥ 81} ραγίϊεβ ἴο Βοϊά : 
ξοοά. Τα ταδὶ αιεοβίίοη, τβογοΐίοσο, τοΐοσσοα ἰο ᾿δγῖιθ 88 

ἩΒΕΙΒΟΣ ἴπετα ψγὰ5 ΔῺΥῪ δι πογίβαϊίοη ὉῪ Ουτυβ. Τῆς 765 
εν εν μα ποῖ δὲ μβαπά ἃ Ἷορὺ οἵ ἴδε ἱτηρογίδηπι ἀοσυμηθηίΐ. 

1. ἐν δέ τῷ δευτέρῳ ἕτει τῆς Δαρείου βασιλείας ἰ8. [Π6 τεδαϊηρς οἵ 

Ἐπά., δηὰ ἰ58 οοστεςῖ, ἔογ ν. 1" 15 ἰβκϑη αἰτηοϑὲ βοάν ἔγοτα Ηᾷζ. τἱ “ἴῃ 

ἴδε 2ὰ γεᾶγ οἱ θδζ. [ργορβεϑβίβ) Ηρ. ἴδε ργορβμοῖ,᾽" εἴς, Τϑεὲ ἀδίε, ἴδ8 
5:Ιοπος ἴῃ τεχαγὰ ἰο Ηρ.᾽8 ἰδίμεγ, δηὰ (ῃς τερεϊοη οὗ ἴδε ργορδείϊς 
Ἐπ ἄγε βυσγε σηδγῖβ οὗ ἴμ8ε ϑουσοαε. ὍΤδε οἴδυϑε 5 πιυςἢ {Κα 45..--.ονΝ.2}} 

ᾧ προφητείαν, δυῖ Ἐϑά. προφῆται (80 ὦ ἴῃ ν."); τὰ. “52) ἰπ ΒΟΙΒ οα568. 

-πλθα] -Ἑ χυρίου ΦΟΛ ἘΞα.---Ἰνηνῦ}} ὦ ΕΒβά. ἐπ’ αὐτούς. Ιη 8ρίϊς οἵ τ ῖ5 
δυρροτί ἴδε νοσγὰ ἢδ8 ἢο οοππεςίίοη. [11 τλδὺ δδνε Ὀδθη ογίαίηδιν ἐλεὶν 
Οοὰ.---. 1» 2] ἰ8 ἐχρίαἰπθὰ 85 Ῥᾷ. ἔγοτι πο, υϑοὰ οἰΐεῃ τὶ τηης. 
“Ἰοοβθη." ΟΦ ἘΞά. γεηάεγ ἤρξαντο.---ἼΡὉ] ΟὨΪΥ Ποῖα ἴῃ Β. Ασϑαι., θαΐὶ ἰξ 

͵8 ἃ ξοοὰ Ηεδ. ποσὰ πιηρ. “βυρροτί.᾽" Αἰά ὃγ ἱακίης ραγὶ 'π [6 ψοσκ 
ἰ5 ἴδε ϑεῆϑε βεσε.---8, Ν2)015 2] (ὁ ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ (χρόνῳ Ε54.); 11ἰ., 
ἐπ ἡ, ἰζς εἶπες, ἰ, ε., αἱ ἐπαὶ ἐένισ. Οὐ ἴδε ςοηβίτυςίοη νυ. ΚαιυΐΖβοι, ὃ ". 
151 5 ΌῪ 9ϑοῦια ἀογνοα ἔγομι οἷά Ῥοῖβ. σγοα» (ϑιτ.), δυιῖ Ζίπησηθγηῃ ἰσγαοθϑ 

ἴι το Α5., εὐπαης (ΚΑΤ. Ὁ), ὙὍῆε ψογὰ οζουτβ ἰῃ ἰαῖς Ηςδ. (Εςοὶ. 3: 

Ἐϑι. "7. 3).--τῆτν] υ. ΚαυϊΖβοξ, ὃ “:.-- 0] (ὦ Θαναναιβ, Θαθθαναιλ, Ταν- 

θαναιοςῖ-, ἘΞὰ. Σισιννης, 80 []ο8.. Απάγεδβ β8ᾶγ8, “"βυγεῖν ἃ ῬΈγβ. πδπι6 
τς ἢ 85 ποῖ θθδη σοστοςεν ἰγαηϑυ γε. Μεν. 8εε5 ἴδε οοστεςΐ ἔοστι 

ἴῃ Εϑά., δῃὰ οοπηρθοῖβ ἴἃ τὶ Ταϊρλέμαλα (Επ|..). Μεΐββπος βπά5 ἰῃ 
οοπίγαςϊ ἰδθ]εῖ8 οὗ (ῃ6 τϑῖ ἀπά 34 γεδγβ οἱ Ῥδγ., ὕ ξ-ἰα-απ-πὶ ῥὶδαὶ 

Βαδέϊῥ ω εδὶγ πατὶ, “ Ὀξιδηὶ (με βαΐγαρ οἵ Β80. ἀπά βεγοηὰ ἴδε Εἰνεγ, 
ἴδε νοῦν {{π|6 δηὰ ρίαςε οἵ ουγ ἰεχι. Ηδ μοὶ ἀ8 [δι ψγὰ Βαανα Βεῖε [86 
5816 ΡΕΓβου δηὰ 5Ξῃοι] οοττεςῖ ουγ ἱεχὶ δπὰ τά. τὺ (ΖΑ 7. 1807,.1.0., 
80 ΚΑΤ." ""), ὙΤΆΈΪ5 ἰβ ἃ νεσὺ ργοῦ. ἰάθη βοδίίοη. ὙΏεγε 18 ὯῸ 53ι181- 
εἰδηξ σεᾶϑθοῃ ἴογ πιακίηρ (818 οθίςεγ ἃ Ῥεσβ.; ἢ τῇδυ 7υ5ῖ 848 νγ6}] Βαανα 

Ταὶς τᾶν δε Ἡδδὶὲ νγὰβ ογί κί ιν ἴθ ἴΒῈ ρυζσιπρ εἰδυθε ἰὼ 45, (πε ἰος ταίά Ιο ἰδέπε ας 

Ποίσιο:, α εἴλυδε δος ἀειδ}}ν ἰγαποροβςά, δηὰά βοῶ ςπδηροά ἰῃ (ογηι. 
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Ῥεδῃ ἃ Βαῦ., Αταιμθδῃ, οσ 54π|.---"Π}] ὦ ἔπαρχος Βα δηὰ Ἐ54. στρατηγόςϊ-. 
πολλὴ Ἴπ] (ὁ Σαθαρβουζαναβλ͵ Θαρβουζαναιοςἵ- (Άτξὲ 5γ]. ἰΔοκίηρ), Σαθ- 
ραβουζανης ἘΞ. Μεν. δςοερίβ ἰαϑ8ὲ ἔογτηι; δηζαμεξς, Ὦ6 βδγυϑ8, 58 ῬΈσβ. 

δαγζαμέξ, πὰ σλείκαγ ταῖσι ΒῈ Ῥεσβ. οἶγα, Ὀαξ 85 ἃ αἀἰνίπθ ἤδίης 5 γὸ- 
αυϊγοά, μα οοττεοῖβ 86 ἰοχὶ ἴο "2 ἼΠ ται Μιθραβουζανης. [π (8 Βα 
ζοΠ]ον 5 Απάγοαϑ, νῃο αἶνεβ [γαπίδη ἔογτ ἐλγαδαμξαηα, “ ΜΊΑ 15 ἴῃς 
τεβοιεσ.᾽" ϑομοίείονεζ οοππεοῖβ νυ] οἷα Ιγαῃ. δολγαδξαηα. ὙΝΙΆΟΚΙεσ 
Βηά5 ἰῃς νογὰ δὴ οβῆςϊδὶ {π|6 ({ Ρ4. τ807,"....), ὙΠεΓε ἰβ ἃ Ῥεῖβ. 
οἴἶῆοες παπιοὰ ἼὯΦ ἴῃ Ἐβά. 1.4, δῃὰ 858 με ἰεχὶ οἴειβ πὸ πογάβ ἴῃ6 
οοπ͵]εσίυγε 8 φοοά (πδὲ ἽΠΦ νγὰβ ἴῃ6 πδπια δησ "72 186 {{|6 οὗ δ15 

οὔῖοςε. Μεν. {μῖπκ8 Β6 νὰβ βυδογαϊπαῖα ἴο ὕιδηϊ; 6 τγχὰβ 8 τογαὶ 
βεσσείδγυ {πὸ ΘΕ Ϊταβῃδἱ (4).--- Ὁ] ν. " ὦ χορηγίαν; στέγην ΕΞὰ. 1ἰ ἰ5 

ἃ ποσὰ οἵ οὔϑεουγα ογίχίπ δῃα τηηρ.; ναγίουβ Ροῖβ. δὰ 53. ἀογίναιουϑ 
Βᾶνα θέε ρτοροβεά (νυ. (ε8.8, Β0)Β.). ΤΈῇεαε νατίουβ πιεαπίηρβ ὑρστοροβοὰ 
δῖε “ψ4]1}᾿ (Μασ. ἔγοπι Α5.), “βδηοίυδγυ" (Ηδυρί, Α5. αν), “ῬΡαϊδος" 
(Λαγαυαγί, Ῥεγβ.), “Ῥγεδςῃ᾽" (ϑοδεξιεϊονιζ, Ρεῖβ.). 10 βεεπιβ ὑγεῖν 

εἴξας ἐμαὶ ἰξ ἴ8 16 βάῖης πογά (οπε οἵ ἴμε οἵβεγ βείης ἃ οοσσυρί ἔοσπι) 

85 ΜἸΨΝ 413 ς19 65, (ῃς 5ἰ τι ]γν οἵ νοςδ|1581ἰοπ Ὀεΐπρ ροϊπιϊοὰ ουξ Ιοτσς 
δξο ΌΥ ΚαυϊΖεβοῖ, δ. 5, [Ιπ 4]1 οδϑεβ {8ς γείδσεῃςς 18 ἴο δὴ ἰηϊ1α] βίασε ἴῃ 

τευ] ϊτρ εἰε μος γα} 18 ογ οαϊῆος, ϑουηει ἰηρς δηϊβμθὰ Ὀείοσε ὑΠς γεβὲ ἷ9 

Ῥεζυῃ. ἴῃ ν. 18 5865. Ρρυΐ ἴῃ ἴδε ἰουπάδιϊοῃ 85 ἴδε ἢγβὲ βίερ (βία Πδυὶν 
63). [Ιῃ 411 [8εϑεὲ σδ868 “ουπάδιϊοη᾽ τηδῖκαβ ἴῃς βεβὲ β6ῆβε, δη σζδν 
δε ῥγονβίομδιν δἀοριθὰ, (Οομπίγασυ ἰο Βεγίμ. “"βαῃοίυδγυ ̓  ἀοεβ ποῖ 
566. ἴο π|6 ἴο τηαϊε ζοοά βθῆϑθ. [{ ἰ5 δά τι ἰθὰ ἐμαὶ {ΠῈ ἀυεῖν, “πἘῸ 
Ἰβϑυθᾶ ἃ ἄδοσγεθ ἴο γοῦ ἴο θυ ]ὰ (μ΄5 Βοιιϑε δηὰ ἴο βηίϑἢ ῃϊ5 ἑουιη δι! οη ν᾽" 
τον ῦβε8 {ΠῈ πδΐυγαὶ ογάοσ, Αἱ ργεβεηΐ ἴδοσε 18 Ὡ0 βα Ισἔδοίογυ βοϊαἰίοη. 
Ι βυθρεςῖ 1μδὲ ἰδ εἶδιϑε νγὰβ8 δά ἀδὰ ἤδγε ὃν δὴ δὐϊϊοσ ἴο ἴοσεε ἃ βογί 
οἵ δαφιεοηεηΐ στ 413.--4. ΚΣ) ΟΝ] ὦ εἴποσανβ, εἴπονλ!-. Εν! ἀΘηΕ}ν 186 
ἱποοσωρίεϊς δηὰ ἀϊβογάδγοα εχ νγὰβ Βείοτε (8 ἰγδῃβίίοσγβ, δηὰ ἴδον, 
{κε ΕΝ5. πιαὰδθ ἱῃς θεβί ουξ οἵ ἴξ {μεν οου]ά. Ἐπά. ἰαςκϑ ν. " δῃὰ ἴδ 
οομηρδοῖβ ἴῃς ἵνο αυεϑίοηβ 85 ἰΒΕῪ πλδν γε] Ὀε.----}}}2}}] Φ πόλιν, Ἐϑά. 
ταῦτα.---δ. 1}}} Φ ὀφθαλμοί, ἘΞά. χάριν Ξε Ξε". 1π δηά ρῥγοῦ. γᾷ εχξ, 

οοττγυρίεα Βεγα ΌῪ 5: τι !]αγ ἐν οἵ ϑουπ. 1π ἀοεβ ποῖ οσςυγ 'ἴπ Β. Αγϑπι., 
Ῥυξ τῃε νὉ. 5)π 15 ἔουπά. 7} αἰϑο ἀρρεᾶζβ ἴῃ Εϑά. 85 ἐπκισχόπκης.---ΟΥΠη Ὰ] 

Ἡοδταΐβαι, Μασ. οοστεςῖβ ἴο ἸγΠΟΝ; Δρραγθηῖν ἴῃ Εβ4. 85 ἔσχοσαν; Ηεδ. 
Ὀσον “ἀπΐο {μεηλ.""--- 22] Φὦ αιχμάλωσιν. ὦ τά. [δε Ηεν. ποτὰ "3 Ὁ'. 
Τ ἰ5 Ρα. ρῖς. υιϑεἀ 85 βυῦδϑί. (ν." 61. 5. ν. ἢ), “εἰ 4εγβ᾽ (Μαγ. ὃ 50). Ἐϑά. 
8ᾶ5 ἃ ἀιρ. δα άϊηρ πρεσβύτεροι.--Ν Ὁ} Ὁ] ἰ5 Βεῖα υϑοὰ ἴῃ ἴῃς 8θηβε οἵ 
“τρροτῖ,᾽ νοῦ Ταϊϊεπδὶ ψν}}} βεηὰ ἰο Ῥδζ.---Ἴ} οα 186 ἔογτῃη 5668 
Μασ. δ», ὦ δᾶ5 ργοϑ. ἃ ἔγεε γεηδοσίης, ἀκενέχθη, ἘΞᾶ. ἀποσημανθῆναι. 
-π ΚΣ Φ2] ΒΑ ρεγβίβε ἰῃ ἴῃς στεηἀογίηρ φορολόγω, διάταγμαῖ-. “1μἰῖεΓ᾽» 
᾽8. οογίδίηϊν υηϑυϊίαθὶς Βογα; ἰΐ 18 βοσηεϊ ίης ψϑῖς ἢ Ταϊξοηδὶ εἰ αἱ. 1} 

Ὁγΐηρ Ὀαοὶς ἴο (ἢς [ετνϑ αἰτοῦ (ΠῈῪ Ποδγ ίτοσι Πδσ., ἱβεγείοσγε “ ἀδοϊβίοη ἢ 

οἵ “οτγάεγ,᾽" 45 ὦ", τεα]ν ““δηϑννεγ." ἘΔ Πᾶ5 ἃ ἀϊβετεπέ ἱεχί, διώ ἐὴξ ἐγε 
οΓ 1πιοὶγ Οοά τῦας »ιαάε οὐεν ἰΐε εἰάεγς οἵ ἐδε ὕες, απὰ ἐξεν τύεγε ποῖ αδἷε ἰο 
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χεείγαΐη ἑκει. Απὰ ἐ σωβοοά ἐκαὶ κε φιαΐεν «πομὰ δὲ γείεγγεά ἐο Ταν., 
απὰ ἐκεν ιτοομϊά εἴθε αἀεφμαὶε ῥγοοῦ αραΐηςὶ ἐπα σοομδαδέοη, ἐ. 6..) [μδι {πεν 
ψετῖε δυ] την πὶ δουξΐ δας μοσίἐν. 

6-17 -- Ἐβά. 67. ὙΤΒδ τϑροσὲ ἴο Ῥασίι8.---νν. δ 19. (1ο 
Ῥαγῖμ5) ἰβ ἰηἰσοάυςίοσν ὉγῪ Ε.-τῦ. 44 Φ0}}] οἵ Ρεῦβαρβ {γ8η58- 
Ἰαϊίοη, Ὁ. οὐ 411. Τῆς Ἰοΐζεγ ρυτροτγίβ ἴο Ῥὲ αιοϊεά δχδοίὶγ. 
Ηξε οοτηρδηΐοῃβ, θδοαυθα Ταϊίοπαὶ 15 ομΐεῖ (υ. Μεγ.3). ΤῈΘ 

Αρδλαγεαολῆος, Ὁ. 45. ὙοΥΤΕΥ ΕΧρ αἰηβ [86 ψοσὰ 85 δοαυϊναϊεπὶ 
ἴο ἐῤαγοῖς, Ἐ54. 5 τα] αΥ]ν μ85 “1εδ ἀογβ᾽᾽ οὐ “συ ]ετβ." --Ἴ. ΤῊἼΕν 
δεμ α γοροτί ἰο ἠἶηη απὰ ἐπογοῖρ τυας υυνίίϑη Πἶκε {μ15] ἰ5 τοἀυπάδηϊ, 

δηά Ἰαοκίηρ ἴῃ Εδά. τορείμε σὴ [δὲ ῥγεοεαϊηρ τρηο αγίμδ ἐδδ 
κἷπρ.--- Τὸ ανίμς ἰδὲ κἴπρ, αἰ ῥῥαοε]; ἴῃς θερὶπηΐηρ οἱ {86 Ἰεἰεγ. 
ΤΒοῖα 15 ἃ ἰοχίμδ] οἰσοσ; ἴοῸσ γαοοῃβίγαοιοη Ὁ. ἰ.---8. Τὸ ὑμᾶσ 
δε ῥγουΐηε]. Ἐπὰ. δ ά5, ασμά ἰο ἐπε οἷν ο[Ἡ “εγμδαίθηι; τοῦ ἀϊ5- 
εουεγοά ἐμ ἐδ οἷν ὁ “εγδαΐθηι. ““Ῥτονίηςε᾽᾽ τεΐεβ ἴο οἠς οὗ 
ἴῃε ἀϊπετίοϊβ οὗ [86 ϑυτίδη βδίσαρυ, 85 ἴῃ 2,.--Τὸ ἰδδ ἤομδα οἵ 
ἐκε γγεαξ Οοα]. Α Ξίτδηρο βίδίθιηθηϊ ἔοσ ἴῃς Ῥεγβίδῃ οβῆςϊαὶβ. 
Βεγίἢ. σοσήρασοβ Ουτυβ᾽5 οα]Πηρ Μαγάυκ “ἴδε στοαὶ Ἰοσά,᾽ αὶ 
Οντυβ Ἐπουρμῖ 6 Βδά οοησυεγοά Βαρνη ὈνῪ Μαγάυκ᾽β δἱά. 
--Απά ἐξ ἐς διιαὶπρ οΓ ργεαὶ ϑίομοδ]. ΤὨς ἰεχί 15 ΠΠΈΘΎΑΠΎ, σίοη 6 
ο[ τοϊϊέρερ, ἱ. 6., “ἴοο Ῥὲξ ἴο σαστὺ "ἢ; θαΐ οἡ Βαβῖβ οἵ ὦ νὰ ββουϊὰ 
ΒΙΌΡΔΡΙΥ βυρδβεϊυϊε ζει οὐ ςφ᾽ομάά (ςο5Ε}ν) (Ὁ. ὁ.). Ἐϑά. [858 
ἃ βυχρεβίῖνε νατίαπί: ἐξ οἰάενς ὁ 46 εις ἐπαὶ αγε οὔ ἐπε σαῤ- 
ἐϊοΐν αγε δι ἀΐηρ α ργοαΐ πεῖ ἤπομδὸ [ον ἐδιό Γογά οἵἩ βειυ» απὰ 5ῤῖεν»- 
ἀϊά εἰοπο5.--- Απὰ ἐριδενς αγὸ δοὶηρ Ξε ἐπ 26 τοα]!5]. 80 186 ρ45- 
58 6 15 ̓ πἀεοτβίοοά ὉῪ Μεγεγ (Ε;4.3) οἱ αἱ., Ὀυϊ 5ἴερ. ᾿πβἰ5ἰ5 (Βαϊ 
ἱξ τηθδῃβ τυαϊηδοοίδίηρ Ρἰδσθά ου {86 νν}}5 ἃ8 ἀεβογδεὰά ἰῃ τ Κὶ. 
6.5, Βογίμ. {81ηκΚ58 ταὶ “ψναϊηβοοςπρ᾽ ψουϊὰ ϑσυρρεβί ἃ ὑσορ- 
ΤΕ85 πη Ὀυϊάϊης ἴοο δἀναποοά ἴοσγ [8 βίαρο. ΤῈῸ Αγσδπιδὶς 
ΨΟΓΔ ΠΊΘΔΠ5 ἐγέθ ΟΥ τυοοά δηὰ τηῖρῃΐ Ὀὲ υδεὰ οὗ ““Ῥεᾶπιβ᾽" οὐ 
“Βοαγάβ.᾽ Τα οἱάεσ νίεν “ΕἰμιρεΓβ᾽ 18. ργείεσα]θ, ἴογ [88 
ψαϊηϑοοϊ(ἑπσ σου] βοάσοοὶν δὲ ψοσί τερογίηρ ἴο (Π6 Κίηρ, 
ΤΙδ τεροσί δἰτηβ ἴο βῃονν [μδὲ σοπβίαθγαθ]α ρσόρσταϑβ 888 δἰτεδαν 
Ῥεθῃ τηδάβ, δῃὰ μαὶ {86 σψοσκ ἰβ ρυβμοὰ ἰογχαγὰ σὰρὶαϊν .--- 
Απά Ἡ ῥγοσρῥενς ἐπὶ ἱμοὶγ μαηα5] 156 τοἀυπάδῃϊ, δηά πᾶν Ὀὲ {πε 

Οσοηῖο γ᾿ β διιρ δοδοη. Ἐπδά. μ85 δὴ δἀάϊξίοῃ, απὦ ἐξ ἐς δοΐπξ 

ἐοογεῤίείφα τοί αἱ! εἰονγ απὰ ἀἠίρεηοο.---Τῆον τοὰ ασκοά ἐκόδε εἰάογ5, 
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ἐμμδ τὲ ταϊά ἰο ἐδθη1] 15 βϑυγεϊν ποῖ οτρίπαὶ. ΤῊΣ βεοοηά οἰδυδα 
5 ΔρΡΡΑΓΘΉΓΥ δαάδα ἔτγοιῃ ν."; ἰΐ ἰβ αυϊΐε βυρογῆυοιυβ Πογα. 
11 118 ῥίδοβ Εβά. μα5 βἰ πρὶν σαγίμρ. ὍΤΒῈ αμεβίίοῃ ἰ5 νοσγὰ ἴὸσ 
ψογά {δαὶ οἱ ν. “ὝΒεβε εἰ θγβ᾿᾿ Βᾶ8 πο δηϊδοβάθηϊ 'ῃ Ασγὰ- 
τααὶς ἰοχί, θυὶ Επά. ΞΌΡΡΙΪε5 ἰξ ἴῃ ν. 3. 

10. Το βεοοῃά αυδδίίοῃ 15 τερεδίεα ᾿παϊγεοιγ: αμά αἶδο τῦὰ 
αΞκοὰ οἵ ἐδιορι ἱμεῖγ παριοδ]. Ἐπ54. δι ρ 1865: “πὸ δϑκεά ἴΒϑῖὴ ἴογ 
[δὲ τερίβίεγ (ὀνοματογραφίαν) οἵ ἴῃ ῥτίποῖραὶ! πιεη."-- Τὸ ἐρε- 
ἴογηι ἰμθ6 ἀπά ἰο ιυτὶϊξ [ογ ἐἶμδε ἐπ6 παριοδ οἵ ἐδ ηῖόρ τοῦο αγὸ ἐλεεῖν 
εἰ ε{5], 380 6 πχυϑὶ στοά 45 (ὦ ἀπά Ἐϑά., οβδηρίηρ [86 δηϊξε νϑῦρ 
ἴο ἴδε ἱπβπινε. [Ιὶ ἰ8 ἴο Ὀε ποϊεά (παῖ ἴδε Ἰεϊζεγ οοηίδίηβ ἴῃ 
δτεαὶ ἀείδὶ! [π6 7ενν8᾽ ἀηβννεῦ ἴο ἴΠῈ ἢγϑῖ αυσϑίίοη, Ὀαὲ {Πογὰ 
ἰβ ἢο πηδηςοῃ οὗ ἴμ6 ἤδπηε8 ΜΈΙΟΝ ἀγα βαϊὰ ἴο Βανε δε ττὶϊ- 
ἴεη. Ενἀεπῖν να μαναὰ ηοὶ [86 ἡ ο]ς οἵ [δε Ἰεϊίζεγ, θυΐ ΟἿΪΚ 
1πὲ ρατί ψΒϊο ἢ 5 πηδίογαὶ ἔγοσα {86 765} Ροϊηὶ οἱ νίεν.--- 

11. Αμπά ἴη ἐμπὶς τιαηηον ἐμὸν ἀπδιυεγεά μ5]. ὙΤῊΘ ΔΏΒΜΕΙ οὗ [86 

7ενν5 15 τεοϊϊεά δὲ στεαΐ ἰδεηρίῃ, σοπεϊηυΐηρ ΓΒΓΟΌΡΆ ν. 15; 1ἰ 15 
δροϊορεῖς ἰπ ἴοπε δηά ἴβ ϑ00}} ἃ γονίεν οἱ ἰῃ6 Βιἰβίογυ 85 {86 

7εν5 ψεσε ομά οἱ πιακίῃηρ, σοηϊαἰηΐηρ ἃ σοοά ἀδ64] οἵ τῃρογαὶ- 
ἰβίηρ; ἰδ πιὶρῃΐ θὲ {Βεὲ δοῖυδὶ ψογάβ βροόκθῃ ἴο Ταϊϊθηδὶ, δυΐ 

ΤΩΊΟἢ οὗ ἰ που] θὲ αὐυἱΐς ἱπητηδίογίδὶ ἴο Παγῖυβ, ἀπά ψνουά 
βοᾶσγοοὶν ἢπά ἃ ρἷδςε ἰῃ 1 ἢ 5 Ἰεϊεσ ἅΠ]655 [6 ὑσὶ [ογβ οσε ΚΙΠαΙν 
ἀἰβροβεά ἰοναγὰ μὲ 17ἐν ῥγοΐεεῖ. Νοῦν [ἴ 15 σθῆδγα!!ν 85- 
βυμηοά (μαΐ Ταιϊεηδὶ εἰ αἰ. Ὀεϊγαγεά ἃ μοβίι]α ρύγροβο, δαὶ 1Βδὲ 

βρὶ ΐ σδῇ ΟὨΪΥ ᾿ς ἀϊβοονεγοά ὈΥ τεδάϊηρ ἰηΐο [15 βίογυ ἴδε ἰάθαβ5 
οὗ 118 ρδγβ}εὶ 47 “-. Τὴ μὲ ψ8ο]6 βίογυ {δεῖὲ 5 ποὶ 186 5 οϑὶ 
ποίδ οὗ Βοβι εν, θυ οἡ [86 σοηίγαγν [86 Ζθ 8] πὶ πο Ὠ8- 
τἱυθ᾽᾿5 ογάεῖβ ψεγα ἐχοοιῖοά (61:32) τονθα β ἃ {ΓΈ ΠΩΪῪ Ρυζροθε.--- 

Οοά οἵ κεαυοη απὰ δαγίἢ] 5 ἀπυβυα]. Ἐπά. οεβ ἃ πιοῦα ρρτο- 
Ρηδίῖα ρῆγαβα, ἐμὲ Πογά τοὴο ογεαϊοά {6 κεανοης απ ἐπε εατγίλ (ς. 
Οη. 149-53, ψΒοτα (ὦ μ85 βᾶπιὲ ψογα95).---Τὴξ ργεαὶ κίηρ οἵἉ ]ςγαεῇ 
͵8, οἵ σουζβε, ϑοϊοιηοῃ; ἔοσ δποίβεγ γτεδαϊηρ τυ. οτϊ. ηοΐβ.---12. 

([. 2 (Β. 4616 τ. Κῇηρ ο[ Βαδγίοη ἐπε Οδαϊάφαῃ)} ἰ5 ποῖ νεσν ῥσοῦ- 
8016. Ἐπά. μα5 ζίμρ οὐ Βαδγίοπ, κὶπρ ο [πὲ Οδαϊάεξαμς, ἴῃς Ἰαϑὲ 

ἘΠεὲ δαάδά ὈνΥ (με Οβγοῃηίοϊεσ ἔτομη 2 (Ἐ. 36:7 -- Ἐβά. 1τ83.-- 

Απά {πὶς μοιιδε ἤο ἀεείγογοα)]. Ἐ5ὰ. απά ἰμεν ῥιηϊηρ ἀσιυπ ἐμα 
ἤἄρμδε δηγηεά 14. ὙΠπᾶῖ ἄργεεὲβ ψῇ ἢ [ῃ6 ΘΓ ΕΓ Ὠἰδίογυ ἰῃ 
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ΜΒΙΟΙ 11 ἰ5 βαἱά {μὲ {με μουθεὲ ψὰ8 θυγηεὰ ἢ ἄτα (2 Κ. 
259) 2 (ΓΒ. 36} -Ξ- Ἐβα. 15).--18, στε (86 βϑίοσυ τϑᾶςθεβ ΕΖ'. 
1. Νοιδίηρ 15 βαϊά δρουΐ {πε Ρεγτηϊβϑίοη ἴο σεΐϊυγῃ ἔγοπι Ἂχῖϊα; 
Ῥυϊ (δαΐ νγγᾶβ ὑπηθοδβϑαγυ, [μδὲ ποΐ Ῥείη [Π6 ροϊπὶ δὲ ἰββυθ.--- 
715πιιὸ βγϑὶ γεαγ οἵ Ογγμς ξίπρ οἵ Βαδγίοη), Θχαοῦν σαὶ μα μαναὰ 

ἴῃ αἰ ἐχοερί {μαι Βαρυίοη ἰδκεβ {με ρίδοβ οἵ Ῥεγβίβ. Ἐδβά. ρῖνεβ 
ΤΉΟΓΘ ΟΟΙΤΘΟΙΪΥ ἐρρ ἐδε ἤγοί γοαν ἐπαί ΟὙγΩΣ γϊοά ΟὐΟΥ ἐδ σΟΉΡΗΎ 

οἵ Βαδγίομ. ὍΤΕ ἀδογθα τὰν ὉὈε ἰδμαΐ ἴῃ 1.4 οὐ (μδΐ ἰῃ 653-56, Ιῃ 
δε ϑβεοοηά {βεγα 15 ποϊμίηρσ δρουΐ ρῥευτηϊβδίοῃ ἴο σεϊιγηῃ ἔγοτα 
ΒδΌνίου, Ὀὰϊ μά {π6 ἄδογεα οοηίαϊηοα {μαΐ, ἰϊ ψουϊὰ ποῖ 6 

ΠΘΟΘΘΒΑΙΥ ἴο αυοΐα ἰξ Βετε.---14, Ιῃ τεραγὰ ἴο {πεϑθ6 νβββε 5 
ο΄. τ 5. 656 2 Καὶ. 258 δ.,-ἰὐλοοἤδαξσαν τοῆοηι ἤἄ6 μαά αῤῥοὶμίοά 
ξουεγμοῦγ] ΤΙῃ τῇ ΘΗΟΘΗΡΑΖΖΔΙ ψ͵ὲ5 οδ]]6α ““ῥχίηςε οὗ 7 4},᾽᾿ ἃ 
16 ἀυς ἴο μῖ8 Θαν!αΐς ἀεβοεηῖ; ΒΕΓα ΟἿ ἀο νὰ πὰ ποίεε οὗ 
Ηΐ5 ἀρροϊπίπηεπί ἃ8 βονεγποῦ ΕΥ̓͂ Ογγυβ. Τα {{|Ὸ (ῥί λα!) ἰ [ἢ 
5816 ξίνθη ἴο ΖεγυθΡαρΡεὶ ἰῃ Ηρ. 1'. Τὶ 15 {86 {Π|6 οἱ Ταῖϊθηαὶ 
6ἰ5ο.--16δ. Τὴ [815 νεῖβα ὰ ΤΕῸΝ ϑοτίοιβ αἰ ον: Απά δε 
δαϊά 0 Πὲρι {}ι656 υεδδοῖς ἰαζα με, ρο, ἀορῥοσίἑ ἐβεηι, Ὀὰϊ 1Ὲ οοη- 

ἴμυεβ ἐμ ἠε ἐσρεῤία τολίονε ἐδ ἐπ “εγμδαίοηι, ἀπά (με η ἴῃ ἀΐγεςὶ 
ςοηίτδἀϊςοη, σπὰ ἐπε κομδε οΠ Οοά 5}α]] δὲ ὀδμὴ! μροη ἐϊ ῥίαοο. 
ΟδβΑ ϑοῖνεβ ρρδγθηΐν ὈῪ οπιϊββίοῃ (Ὁ. οτἶξ. ποῖθ) θαΐ {παῖ ἰ5 
ΤΆΟΓΕ δᾶϑν ἴ8δη εβεςξίνε; Ε5ά, μα5 ουὖγ [οχὶ, 80 [6 σοῃίυβίοῃ 15 

ΨΕΓΥ οἱά. 

ΟἿ τῇδ οοπβυϊὲ ἴῃς οομμ. πὶ δουξ σεϊιηρ πιυςἢ αϑϑἰβίδηοε. Ἀνγὶς, 
δίες. Βειίη. δηὰ 5εῖβ. ἢανε ποῖ 8 530]. οὔ ἴδε ραβϑβασε. Β.-γ8. οεγβ 
1818 εαϑν ἐχρδηδίϊίοη: “Βεοδιιβα {8158 [186 ἴδηι ]6] 15 311}} ἀδβιγογδά ἴξ 
15 δά ἀοά, ἀπὰ ἴπὸ μουϑὲ οὗ σοά 584}} θῈ Βυ}} δὲ [18 ρίδος:. .. 18 β6η- 

ἴεηςς 50 δ)οϊπεὰ ὃΥ ) αἴξεττσαγὰ Ἵχρίδῖπβ (ἢ οοπηπηδηά ἴο τγερίδος {86 
νε55615 ἴῃ ἴῃ [ΘΙΏρ]6 ἰῃ (18 τὰν; 1 ϑρεαὶς οὗ ἃ ἰεπιρίςβ, (μδὲ 15 ἴο 88ν, 
ἴῃς δουϑὲ οὗ Οοὰ ογ δε ἰεπιρὶς 5841} δὲ γσερυ}}:." Εχδοίπεβ88 οἵ βίδίἊ- 
ταδηΐ ἰ8 ΒΌΓΟΪΥ ὈΠΗΘΟΟΒΒΑΤΥ ἴοΥ ΟὯ6 ὙὯΟ [858 (δαὶ Κὶπὰ οἱ δηὴ ἱἰπίει- 
Ῥγεῖεσ. [ἢ [δε δγβὶ ρίδος, (μδί ἐχργεββίοῃ “ 1ερ]ς ΒΟ Ὦ ἰ5 ἰπ [εγυ8.,᾽ 
τεουστίηνσ ἰγοαυ θη} ἴῃ ΟἿΓ βούζοςβ, ἰβ ἃ τηδτῖ οὗ 8 ἰδίας δἀπὰ Ἴαγεῖςβα 
Βδηά, ρζορ. ἴδε (τ. γαίῃ ἴῃ 1815 Ἰεϊίετ “Βοιιϑε᾽᾽ οἵ “δουϑο οἵ Οοά" 
ἷα υϑεὰ ἴος ἰδς τεγρὶς δὲ [ογυβ. 8 ἰ., ἴοσ ἰῃ ν. 1 ἴῃς Οἷκ. ῥγδβεγνεβ ἴῃς 

ἔπιε τεδαϊηρ, νελῖ!α “ τοταρ ς᾽ (κὉ5"}) 5. ἀαϑδὰ ἔοτ ἴῃς βαποΐυδγν οἱ Νεὺῦ-. 
ἀοδδύτοζζας δὲ Βα. [ἰ ἰβ8 ργοῦ., ἐβεγείογε, (δὲ ““τετηρὶς᾽" 8. ἃ ἰδίοςγ 
ἱπιεγροϊδείοη, ἴδε οτίμαὶ γεδάϊης Ὀεΐηρ ““βίοτε ἰῃς νεοβϑεὶβ ἰῃ [}6γυ8.᾽" 
ΤΟΥ. νουϊὰά ποὶ ὃε δρὶ ἴο ξρεςϊν ἴῃς ρίδος σβεγε ἴπὸν πε ἴο ὃς ρΡαΐ, 
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δηὰ 1 Βε αἰά με πουϊά ποῖ βρθοΐέν ἃ ρίδοε {μὲ ἀξ ποΐ εχίβί. ᾿Αποίδεγ 

β8οἰ υἱἱοη πλᾶν θὲ {μὲ (ῃε ἰαβὶ εἴδιυιϑε 15 ἃ ἰδῖετ δ ϊείοη, 6βρ. 85 με ἄθογος 

δυϊδοτίβίης [6 σευ]! αΐηρ οἵ τῆς ἰδτηρ]α 8658 δἰγεδὰν θθοη οἰϊοὰ (ν. "). 

1ι ἰ5, ἰηδεοά, ρεγίεςε!ν ροββίδὶς ἴμδὲὶ ἰδ Ἰεϊΐεγ επάἀθὰ ψἱτ ν. 1 δηὰ (δδὲ 
νν. 1:1 οΓ δρρεηάςα ὃν ἃ ἰαΐεσ πυτίϊεσ ττ8ὸ ἔεἶξ ἐμαὶ ἱπηρογίδηϊς ἰη- 
[οττηδίίοη σοηίδί πο ἴῃ τ 5. μδὰ Ὀδεη περίεςιοα. ΤΒαϑε νν. πᾶνε γεδ!ν 
ποιδίηρ ἴο ἀο αἰ [Βε αμεϑιίοη δἰ ἴβϑιις, σὰ ττὰ5 οὶ ἴΒς Ἐ1Π|6 ἴο 86 
τετιρὶς νεβϑεὶβ ποῖ με ἀϊβροβί εἰοῃ οἱ 1Βατ, θὰς οὨἷν με δυϊβουίεν ἰο 
τεδυ]α τΒς ἰετρίε. 

16. Τόν ἐδιὸ βαϊά 5}ιθοηδαῦξαῦ οαρὸ αμὰ ἰαϊά ἐπε [ομπάαξέοιε 
οἵ ἐμε ποιεδο ο Οοἄ ευὐΐοῖ ἐς ἦε “ογμδαίφηι, απὰ ἤγονι ἐπαὶ ἐπε ρ ἷ 
ἐμὲ ῥγέδομέ ἐξ μας δθοη δωϊαϊηρ σπά ἰς ποῖ βηδἤδα]. Τὶ πουϊὰ Βα 
ἀἀθου! ἰο ρεῖ τοῦθ πιϊβϑίδίθσηθηΐϊβ ἱπΐο ἃ βῃοτί βρᾶβὲ. [πη 8 
(ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΑΙΥ τεοογὰ ἰΐ 15 βαίά ροβιἔνεϊν [αὶ με Βαπάβ οὗ 
ΖεγυθθαρΡεὶ Ἰαἰά ἴδε Τουπάδιίοηβ οὗ [818 Βουδε᾽" (Ζςε. 45, σ΄. ΕἘΖγ. 

45:10), ὙΒΕ ΟὨΪΥ οοττεςξ βίδίθσηεηϊ ἴῃ [6 ραβϑᾶρα 15 [8δὲ {με 
τοπΊρ] 6 γὰ5 5111} αῃδη]5Π6α.---17. ΑΔ πά ποιυ, ἴο σοτηε ἴο {με μεασγί 
οὗ ἴδε πιαίϊζεγ, ᾧΓ ἐξ σέορε ροοά ἴο ἐμὲ Κίηρ), ἃ Ρο] ἴα ἐχργεββίοη, 
ψ ΒΊΟΣ ουπουθὶν Ἐπά. ἰδ. Κ5 Βεσγθ, θὰϊ μδ5 1 ἴῃ 215 (ΕΖυ. 4.5) ἴῃ 

186 Τςομιρ απ ἴο ΑὙΐάχογχεθ, ΜΒΕγα ἰΐ 5 ποῖ ἰουπα ἴῃ ΜΤ.-- 
1ιεἰ Ξεαγοῖ, δὲ τιαάδ ἴπ ἰδ τογαὶ ἰγεασμγο5), Ὀὰϊ σογγθ Εν ἴῃ 61 ἐρε 
ἐδ ἰδδγαγγν, 50 ἘΞά. τϑαάβ Βεογδ ἐμ ἐΐε γογαὶ ἰἰδγαγίεσ. ὙΒ6 ἰρτὰγν 
15 ἰἸοοαϊοα ἴῃ Βαργυίοη, ᾿βουρὰ ἴδς τεοοσά τψγὰϑ δοίυδ]!ν ἰουπὰ 
δὶ Ἐοραΐδμα (63). Τὶ 15 ρῬοββίθ!ες [8αῖ ἴμεϑε 7εν5, δϑϑοοίδιϊησ 
Ογτὺβ τ Βαρν]οη, ἐχροοϊθὰ ἴδε εαϊοὶ οοποογηίηρ [6 ΒδΡγ- 
Ἰοηΐδῃῃ οχῖϊθ5 ἰο Ὀ6 Πἰοὰ ἴετθ. ὙΤΒῈ οδ]οοὶ οὗ [86 ϑϑᾶγοῃ ἰ8 

οἰθαυν βίδιθά, ἰο Βπὰ ψθμεῖμεσ βυςἢ ἃ ἄξογεα 85 [με 76)ὴ)7 οἰαἰπηοα 
Βδᾷ ὄνεῦ θθεὴ ἰβδυβὰ ὉγῪ Ογγυβ. 1 νγὰϑ ἃ ατιεβίίοῃ οὗ νεγδοὶν 
τρεγοῖὶγ. Τῆς 7ενγ5 δα πηδάς ἃ 5Ξιδἰεμηεηΐ, δηὰ [με (45. ψᾶ5 ἴο 
δϑοογίαίῃ τ βεῖμεσ [με οοΐα] τεοογάβ οοπῆστηθά ἰϊ.---ἀπά “δα 
ρίεασεγε οἵ ἐπε κἰπρ ἐπὶ ἐμἰδ τα ον ἰοὲ ἀἶηε δομὰ μρΐο πο]. ΤῊΪ5 
ἱπ1ρ|165 ἰδὲ [86 Κίηρ πιρῃϊ οὐ πῖρῃς ποὶ τι ἔν ([μῈ ἄδοτεε οὗ 
Ογτὺβ 1 ἰξ σεσγὲ ἰουπά. 1 τδς τεηάοσίηρ ἰη Ἐβά, (815 ἱπιρ  ὶςα- 
Τίοῃ ἰ5 ψεδκθηθά: απμὰ {0 1 ἐς [ομηά ἐπαὶ {86 βοιδο οἵ ἐδ Πογά ἐπ 
“εγμδαΐθηι οἰαμάδ εὐὐδδι 116 ἀῤῥγουαὶ οἵἩἨ Ογγμδ ἐπα ξἰπρ, απὰ τὲ 
δέος ροορά ἰο οἱ ἰογά ἐπε κίπρ, ἰεἰ ᾿νε σὶρ ν μίο ἠ5. ἐδογοοί. 

ΤῊΪ5 15 ργορδῦϊν {με τίρῃι ἰάεα, ἴογ γι πουἹὰ ᾿ς ᾿ἰΚεὶγ ἴὸ 

Βομου δὴ εαϊςξ οἱ Ογτυϑ. 
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61. Τῆς ἰοχὲ ἰ58 ἴῃ ενϊάεης ἀϊβογάθσ βεγα, 85 ἴῃ 47-, Αςς. ἴο ΜΤ. 

18ς ἰεἴζετς δεχίῃϑ στ φην (ν.. Βαϊ ἰπ (παῖ ςά86 δε Ἰεϊζεσγ ἄοεβ 

ποΐ οοπίδίη ἴῃς ΠδπΊε5 οἵ {πε σοπιρ αἰπαηΐβ, ἴῃς πᾶπιε8 θείης ΟὨΪν ἷπ 
18Ὲ ἱπῖσ. ὙΒεν ἅτε υὑπηθοσββαγυ ἰβοσε, βίποα ἴμεν μάνα δε σίνοῃ 

αἰγεδαν ἴῃ ν.", θυῖ ἀτγὸ σεαυϊγεὰ ἰῃ {με ἰεϊίεγ ἰ[56}} 85 ἴῃ ἔμε σερὶν (65). 
Ἐπ4. [5 ἀντίγραφον ἐπιστολῆς ἧς ἔγραψεν Δαρείῳ καὶ ἀπέστειλαν. Σισίν- 

γης ὃ ἔπαρχος Συρίας χαὶ Φοινίχης καὶ Σιαθραβουρζάνης χαὶ οἱ συνέταιροι 

οἱ ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίχῃ ἡγεμόνες Βασιλεῖ Δαρείῳ χαίρειν πάντα γνωστὰ 

χιτιλ. ΜΤ.ΙΔ5 ΠΓΊΣΣΥ 122 ἼΣΙΦΥ ΠΠ)  ἼῺΡ ΤΠ ΤΠ Ποῦ οῪ ΝΠῸΝ 90 

ΨΥ» ΠῺΣ 32)09 ΠΣῚΣΝ ὙΠῈΡ ὙΠ Φ ΚΌΣΓΟ Ν29Ὸ ΦΌΎΥ ὉΡ ΠΣ ἌΡ ΥῪ ΝΌΟΝ 

»»Ὸ γὴπν κὺ9 κοῦ μϑῦθ, Εϑά. γγὰβ Ρἰδίμ!ν ἐδίχεῃ ἔτοπι [15 ἰοχὶ, 88 βῃονγῃ Ὁ 

18ς υπάει!ποά ποσγάβ. Ἔγραψεν 68 πο οοττεβροηϊης ψογὰ πη{}] τὰ 

τος 3γ9. Ἡγεμόνες τερτεβεηΐβ σοστεςῖν ΝΣ ΘΝ,, οὕ. κριται ἴοΥ Μ᾿ ἴῃ 

Ῥγεςοίβοϊ υ βἰ πη] οομηθοίίοη ἴῃ 4. [Ιἢ 695 -Ξ- Εϑὰ. 63 νγε Βηἀ τοῖς ἀποτεταγ- 
μένοις... ἡγεμόσιν. ’Απέστειλαν τεργεδεηΐβ ἸπὺΦ ποῖ πῦφ. ΤῊΣ ἐγαηβὶδ- 
οη οἵ {86 ρὶυβ ῃ Αγϑπι. ἰεχί γυηβ: τη Τλαγ. ἰδ6 πε ἐδεν δοηᾷ απ ἀρ δισεν 
ὡηο κἰηι απὰ ἱμοεγεῖη τοας υυγάεη ας ζοἰϊοιυδ: “Ὅπϊιο {μα Κίηρ᾽ δῃηὰ ““υηἴο 
Εἱπι᾽ 5ῃον ἃ τεἀυπάδῃον 88 4". Τῆς ῥαλαίᾷ οουἹὰ Βατάϊν βεμὰ δὴ 
ΔΏΞΨΟΙ (1ΠπῸ ῬΓΟΡΕῈΓ τηηξ. οἱ ΚΌΓΡ ΒΕΓΕ 88 ἴῃ ν. .) το ἰΒς Κίηψ. Ὀΐβγο- 
ξαταϊης ἴογ {με τπιοπιεπὶ [μῈ Ὁ πιϑάς πθοδββαγν ὈῪ ἃ ἴαἶβαε οοῃηδοϊίοῃ, 
τεβίοσίηρς ἴῃς οτἰσίμδὶ ρίασε οἱ πο, δῃά οοττβοϊίηρ ἃ 8[., τχὲ πιΔ Ὺ τοη- 

ἄἀεγ: Φαγ. ἐδ ἀΐπε ϑϑηξ απ ἀμσιυον μηπίο ἰἤσηι απά ἱμεγοὶν τοας υγέδεη ας 
οσως. Νον σῇδη τὲ ἴυγῃ ἴο 69 ψε Βᾶνε 8ῃ ογάεγ οἵ Παγζ. ψίϊβουῖ 
186 ποοῦββϑασν σψογάβ οὗ ἱπίσ. Τῇ βυρεγῆυοιιβ βεηΐεησς ΒΘΓΘ τδ 65 ἃ 
ΨΟΙΥ 5.186 ἱπίγ., δηὰ γγὰ πηδᾶν σοπβάθηΕ}Υ γεβίοτε {μεπὶ ἰο ἐμεῖς ργορεσ 

Ρίαςε, τεδάϊπρ 1 ἴος 9. Ἐπά. μᾶ8 δὴ ἱπίγ., δυΐ ποῖ ἃ νεσν βυϊδθῖα 
ομα. Γ΄. οὐ 65. 

Το ἴεχί Βογα, ἐπεγείογε, οὶ σία ν βιοοα 85 [ο]]ον5: ἘΠΓῺΝ Φὰρ (Ἰηἰτ.) 
ΝΟΎΡΝ ΠΓΊΣΣΥ 2 ὝΣΙΦΥ ΠΣ ἫΩΡ ΤΠ ὩΠΠ (ἴδε Ἰοϊεογ) Φυ νυτορ πὸ ΥἽ 
κοῦ ΝΏθῸ ΨΌΥΣ Π) Ἴ92 υτ, ὙΒΘΩ ἰο 68 τὲ ββουϊά ἔγαῆβϑροβα 1ν 

ΟἽΩ 305 ΠΣῚΣΥ ΠΡ τὺφ ΜΌΣΓΟ ΜΩ9Ὸ ΦΊ 
6. ὩΦῺ] ΟΒΑ διασάφησις, ἃ Μογὰ οσουγτίηρ οἷν ἴῃ 71}, ἀῃά ΟὩ. 403, 

ἴος Ηςρ. Ἰγτρ, ““ἰπιεγργεϊδιίοη᾽"; 80 με Φ ιπηάετϑίδηἀβ “τϑηβ]8- 

οι; ς΄. οὐ 4.1, (86 οτίρί δ] θείῃ ἴῃ ϑοσῖς οἵβεγ ἰδησύυασο, ρεγβδρϑ8 
Β4Ὁ.---Ἴ. ΝΏ202] (ΟΟ ῥήσινδαΑ, δῆμαϊ- (90 ΒΑ ἴῃ ν, ").--τκῦϑ κ 9] ὦ νι 
εχαςὶ ᾿ἰτεσγαίηθβϑ εἰρήνη πᾶσα, ΕΞά. τὶ στοαῖες ἐγεεάοπι χαίρειν (ΝΌ5 9) 
δά οοῃποςίβ κὉ3 (πάντα) ψἱ ν. ", πάντα γνωστὰ ἔστω.---8. ΚΓ ΤΟ ὍΣ] 
(ὦ Ιουδαίαν χώραν, ἘΞὰ. χώραν τῆς ᾿Ιουδαίας, Εϑ4. δα58 ἃ -- καὶ Ἰερου- 
σαλὴλ. τὴν πόλιν κατελάβομεν τῆς αἰχμαλωσίας τοὺς πρεσβυτέρους τῶν 

᾿ἸΙουδαίων ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ τῇ πόλει, βῃονίησς ἃ "2 Φ χά. ἴῃ ἵνο τᾶν 8 858 

ἷῃ ν. δ. -ομ2 Ἢ] 8 δἰεγίδυϊνε οἵ καῦν, θὰ Ἐδά. (οἶκον τῷ κυρίῳ μέγαν 
καινόν) οοπηοςίβ ΜΙ Π2, ἃ τῆογε ἢδίυγαὶ βίδιειπεηΐ ἔγοπι ἔογεί ηογβ.--- 

50)} 64 {, δαυΐναϊεπὶ ἴο {με ΗεΡ. ψογά δπὰ πιηρ. “τοἰΐησ." Βυὶ ὦ 
848 ἐχλεχτοῖς (Ὁ ἰῃ ΕΖ. 273), Εϑὰ. ξυστῶν πολυτελῶν -- Ηεὗ. ΠῚ [2 κ 
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πρν. [π νίονν οἵ [Ὡς ἰογοθά ταηρ. ΜΕϊοΝ τπαυϑὲ θα αίνεη ἴο Ὁ02 τὰ πιυσὲ 
δοοθρί ἴδε ἰδβιϊπιοην οἱ ἴῃς Οἷκ. ἀπά σά. εἰ μεσ “ενσι βίομεβ᾽" οὕ 
“βρ]εηαία βίοῃββ᾽"; με ἰδίέεγ 18 θεϑὶ βυρροτίοθα, ἴμ6 ἔογηηεσ τηαῖκεβ [86 

Βεϑὲ βεηβθὸ. ΟἸἰδογνῖθε τὰ τυϊρηϊ οοστοοὶ οἱ δα5ἰ8 οἱ γι Ὁ Ν, δῖ 
Ὀγγ) ἀοα5 ποῖ οσουγ ἰῃ Β. Ατγατλ.---νῦγ2] πη. 55, Καυΐζϑοι,"5, Μασ. ὃ ", 
ς΄. Ηεδ. ὅτ, Α5. ζιώαϊϊε. (ὦ τοίχοις, Ἐπά. οἴκοις Β, τοίχοις, Β΄ τερά- 
πῃ ἰβ ἃ ΒΙυπάεγ.---Ν) 0] ΟΦ επιδέξιονΒα, ἀσφαλῶς", ΕΞὰ. ἐπὶ σπουδῆς. 

1 ἰ8. 4 νψογὰ οὗ ἰγσϑοαυδηὶΐ οσούττεηςς (658. 13: 15. 217... ΜΝ) δηά σοηηεοίοα 

ΜΠ ἼΩΡ εχς. ἴῃ ἔνγο οδϑε8 (65 γ:}. Αμπάγεββ ἀεγῖνεβ ἔγοπιὶ ᾿γϑηΐδη 
μορώγη, ἰαῖς Ῥετβ. ἱςραγί, “᾿οομιρίεϊςα.᾽ 80 ἴδε την. δϑβϑϊρτιεὰ 15 “'σᾶγε- 
{0}}ν,᾿ “1ποτγουρηϊν.᾽" Μεν. οἶϊεβ ἃ βίδτηρ τρᾶστξκ οὐ (δε ᾿ΐοπ ἴγοτῃ 

ΑΡγάοβ, σῆεγο Β6 μοὶ ἀβ ̓ ρον μ88 δε πῆρ. “ργεςῖβε᾽" οὐ “δοσυγαῖε᾽" 
(Επ|.6. 11. ὙἘῈ Βεβὲ β8θῆ86ὲ μετα του 86 88 (ὦ “3 ΠΕ ν᾽" οΣ 
ἘΞά. “ταρίϊν."---πῦχο] (ὦ εὐοδοῦταιβα, κατευθύνειϊ-, εὐοδούμενον Ἐπ54.--- 

9. π)255] ἴῃ ν. "225; [815 5. με ομἱν ρίδος πβεγε {με γερεαιθὰ χυεβ- 
εἴοη ἀἰθῖετβ ἔτοπλ ἴῃ6 οτίρίῃδὶ ἴῃ ν.". ὟΝ ε ββουϊὰ τά. με μ)3 δ, ογ 
ΡΓΟΌ. ἴῃ Βοΐα οα865 Ν)2ῸὉ 88 ἴῃ ν.", ψ ΕΪΟΝ 8 [μ 6 ποστηδὶ ἔοστη (Μϑζ. 

τ δῳ, δίγ., 851).-.10. 3..52)] 15 ἀἰσυϊε, ἰῃ6 οοπδιγαοτίοη Ἑ“μδηρίηρ ἴτοπι 
ἱπί. ἴο ἱπηρί. ψῖῖ τὰ, ὦ δα58 ὥστε γράψαι [σοιλ], ΔρρατγεΠΕΪν 8 οοτεο- 
ἐίοη; Ἐπά. καὶ γράψαι σοί, ἀῃὰ {μὲ '5 Ρτοῦ. ἴῃς οτἰ χίπδὶ ἔοττη.---Ὁ 9] ὦ 
ὀνόματα, 50 συΐμε τοδὰβ ΓΙΌ. --ΌΠΨΝἼ2] 18. ὉβυΔ ΠΥ τεραγάεα 85 ἃ 
Ἡεὐταίβαι, θυῖ Τόοῖτεν 5μονβ μαι 1ἰ 8 ροοα Αγαπι. (Ε5.1".).--11. ΓΡῚΡΟ 

Ν)Ἵ] ὦ πρὸ τούτου, ἰαἰκίης "Ὁ 88 ρτερ., Εϑά. ἐμπροσθεν.---2. Ἐπάὰ. με- 
γάλου καὶ ἐσχυροῦ.---52] (ὦ κατηρτίσατο αὐτὸν αὐτοῖς, Ξυφρεοκίϊης ἴμδὲ 
τῆς οπρίμαὶ τά.: σπά α ξγεαί κῖπε δῖ} ἡ ον 1ϑγαοὶ αμᾶ σορεῤἰεἰοά ἐξ [ογ 
ἐζερι. ΤῊυβ σὰ ββουϊὰ Βεϊζοες υπάετβίαπα ὑμφ"υ.---12. π25] { Βυΐ 

ς΄. Ἠεδ. τ), ὦ παρώργισαν, Ἐ534. παρακίχραντες ἥμαρτον. ---κν) 103] οἵα. 

45, Χαλδαιουλῖ., ΕΞά. βασιλέως τῶν Χαλδαίων, αἴζες τς τὰ σηΐϊσδς 
ἐπηδπα ΝΥΊΟΣ Ἴ"90.---18. 533 51] ἰδοκίπα ἰῃ ὥβα, Ὅς ἀϊθηςυ!εν οἵ ο4}}- 
ἵπρ Ον. Κίης οἱ Βαδ. ἰπ (ῖ8 οοπηδοιίοη ἰβ οὈνίαἰοὰ ἴῃ ἵ' τοῦ βασιλεύσαν- 
τος (καὶ) τῶν βαβυλωνίων, ἀῃὰ πῃ Ἐβ4. β. χώρας Βαβ. ΤΈῆε Βεϊίοτ 56 η568 
βιιχχεβὶβ (μὲ Εβάὰ. μα5 6 οτίίπαὶ ἰεχι. ὙΠὲε νϑ. "Ὁ ἰβ. ποῖ ἰουῃά 
ἴῃ Β. Ατγᾶπι., δαὶ ἰξ πιχας τοὶ] θ6. νε 5Ξβουϊὰ {8.9 υηάοτβίδπα 1ἢς 
τερες ἴοι οἵ Ον.---14. 025]. Οπ {μὲ ἔογιι, υπαϑϑίγα!]διοά, βες Μᾶγ. ὃ "5, 
---κῦϑτῦ ΒΑ τί σμεῖν ναόν (80 Ε54.), βἴποε ἱπ 18 ἰδξίον ἰτ πλθδῆς ὑπὸ 
ΒΔ. ἰεπιρ]ε.--- Ὁ ΓΠΡ ΥῪ ΠΌΦ] οδῃ βοδγοεὶν δὲ τὶρῃι; (ὦ θησαυροφύλαχι 
[τῷ ἐπὶ τοῦ θησαυροῦ] Ὀγαοκείεα ραγὲ ποῖ ἴῃ ΚΓ. ΤὨΐβ τῆδν δ6 ἃ ςοπέυ- 
βίου οἵ {πε οβοε5 οἱ ΜΙΓΒγθάδι ἢ δηὰ 5865. (15). Ἐβά. "85 Ζοροβαβὲλ καὶ 

Σαβανασσάρῳ τῷ ἐπάρχῳ, δῇ εν! ἀεμε]ν Βατταοηϊβεῖς ποῖθ. πὸ τᾶν δε 
δὴ δεοοίάεηϊα! δηιοἰραξίοῃ οἱ ΠῸΦ (90 5ιτ.) δηὰ ἰΐ8 ομυββϑίοι 56 τὴ 8 
Ὠδοαββατυ.---1δ. πῦν] (ὁ πάνταδα, ταῦταϊ-. πὺν ἰ8 Ηεδ., (Βς Ατδτὰ. δῪὲ- 
ἴῃ Ὧν δῃά Ματζ. ὃ“ 50 γϑδά3,---ὑἹν] υ. Ματ. ὃ “3, Βδεσ, ΒΏ.",.---ππα] 
15 Ηδρῆ. ἱπῖν. ἔγοπι ὉΠ) Μασ. ὃ "3, Καυ ζβομ, ὃ 15. Οπ δε ρϑουϊίδτ οοπὶ- 
δἰπαξίοη οἵ ἴπτες ἱπιρεγαιίνεβ, υ. Καυΐζβθος, ὃ " Μδααερῆ ͵οΐῃς ἴῃς 
τογάβ ἴο 5007 οἷἶοβε οοππεοίίοῃ, “50, ρίδος,᾽, ἐσχργεββϑίηρ δὰξ ἃ 5ίηρὶε 
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ἰά68.---- ΓΝ] ἰβ υϑοα ἰῃ 58Π16 56η56 85 ΗΘ. "2190 (3)). ΤῊΘ ψοσγὰ ὁσουῖβ 

ἴπ Εἰερᾷ. Ῥαρ. ἴῃ βᾶτας Ἴσοπηβοίίοη, “οὐ με ρίδος σθογα ἰὶ μδα βἰοοά 
Βείοτε᾽᾽ (5δςμδιι,").---16. 2] 8 ποῖ ἴο ὃς εχρίαἰηβὰ ἃ5 ἃ Ηεθγαίβῃι; 

ἰξ 15 υϑεά ἴῃ Ῥα᾿εβιηῖδη Ασαμ. ἴῃ ἰἢ 8εηϑε οὗ “αν δηά ἰδμδὶ ἰβ8 γε - 

αυλγοά Βετε (ϑομυεϊίεηβ, ΖΑῚ. τ902,.92).---οῦ 9] ὦ ἐτελέσθη, ΕΞά. ἔλαβεν 
συτέλειαν; ἰξ 15 Ρα. ρ458. ρῖς.---17. Ν᾽) Γ}2] ΦΤ γαζοφυλαχίοις, ἘΞά, 
βιβλιοφυλαχίοις; ὈΟΐΒ τερτεϑεηξ Γ"2 ΌῪ φυλαχίοις, οηα Βανίηρ “ἰΓεαβυγυ "᾿ 
85 ΜΤ.., δε οἴδβεγ “Ἰ γαγυ." Βυΐῖ νυν. 6ι, Ρτοῦ. Εβά. γεργεβεηΐβ δῃ ἰῃ- 
τεγργεϊδίίοη, [86 Δηπ81}5 Ὀεΐπρ ῥγεβεγνεα πῃ [πε τουδὶ] ἰγεαϑογσυ, ἃ ζϑηθγαὶ 

βίογεβουβε. πῸΣ δηᾶ 033 5, υἱάείμγ ἀοϊοπάμηι 6556 (ϑίτ. "), ς΄. 6ι, δὰϊ 
85 ἴῃε οαἀϊςὲ νψᾶβ ἰουπά δὲ Ἐςβαΐαπα, 3.322 ἰῃ 61: τπηυβὲ δὲ 5ἰγίςκθη ουΐ. 

Ιῃ 18ῖ8 ν. ἴξ ἰ5 Ὀεϊίοσ ἴο οτχ. ποῦ ψ ΐςο 15 ἰδοκίης ἰῃ ΦΒΑ, δηὰ ψιίς ἢ 
Ταδὺ δᾶνα σοὶ Πόσα ἔγομι 69. ΟΒΑ, βονενοσ, μ88 ἃ ἰδγζεγ ναγίδηΐ, γυῃ- 

πἷπς: τοῦ βασιλέως βαβυλῶνος; Εϑ4. οοττεοῖὶν ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιο- 
φυλαχίοις τοῦ χυρίου (Κυρου) [βασιλέως ἀυρ.] τοῖς ἐν βαβυλῶνι.---τν τὰ 

ΗδεΡ. τ, ὦ ὅπως γνῷς. 

θ᾽" - Εβά. θ᾽. 5 5, ὙΠδ ἄθοζβ οὗ Ουγυβ ἰ8 ἐουπά δὲ Εο- 
Ὀαΐαπα.--1. Μαάε α ἀδογθ6] 5 ἀπ ΘΟΘββαστν ἰογτμδὶ Βογο; {86 
ΓΕΐογοῃ 6 15 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἴο ἃ ρυθ]ὶς ῥτγοοϊατηδίϊοη, ἱΒεγείογα ραῦε απ 

ογεγ ἰβ Ὀεϊίοτ.---ἴη ἐδ Πδγαγν (Ἰἰζεγα!ν, λοι οΓ δοοκ5) τοῆόγα 

ἐδε ἰγοασμγος ἰοογὰ 5ἰογεά ἐπε Βαδγίοη!. Ὑ15 ἰβ [0] γ [μη ἀομδε 
οἵ ἰγϑαδιγος οἱ 911. ῬΤΟΡΔΟΪΥ [Π6 ΟΥΠΊΕΓ Ράβϑβϑαᾶρα 5που]ὰ θὲ σουύ- 

τεοϊεά ἴο ἄρτϑὸ σὴς (815 (ϑο Τοῦτον). γε 5βου]ά ἱπῆογ ἐμαΐ 188 
ΠΡΓΑΓΥ οὐ ὈΟΟΪ-τοοσὰ νγὰ8 ἃ ρϑγί οὗ ἃ ἰᾶγρεσ ἰγεάβυσγ. 15: Βαδγ- 

ἰομῖα ἰβ εἰ ΠΟΥ δὴ δαάϊπίοη, ΟΓΥ γὰ5 Ργοῦ ὈΪΥ δὴ ΕΥΤΟΥ, ἴοὺσ ἐπ 
Ἐοϑαίαπα 85.ν.3. Α 7εν 8 ττὶῖεσ τιᾶὺ μάνα τηεδηΐὶ ΒΑ υ]οηΐα 

ἴο ᾿ποϊυάς Ῥεγεὶδ.--ῶ. 4μά ἐπόγα τας [ομπὰ ἐπ Αοἱρηοίλμα] ἱ. 6., 
Ἐοβραΐαπα, ἰδ οαρίϊαὶ οὗ Μεάϊα δηὰ {με βιπισηοῦ τγεϑίάεηςσα οὗ 
[86 Ῥεγβίδη Κίηρβ; 1 ψὰ8 οσαρίυτεὰ ὈῪ ΟΥτι ἴῃ 550 Β.Ο. Τὶ Πᾶ5 
θοεη ἰἀεηβεά Ὀν 76 βου τ} τποάεγῃ Ηδιηδάδπι (Ῥεγϑία 
Ραξί αμά Ῥγεϑορ,153).---ρς ἐδμε σας τοδίοῖρ ἐδ ἐπι ἐπ6 ῥγουΐμοο οἵ 

Μεάΐα]. ὙὨδ εχαοῖ βροῖ ψμογα ἴμ6 τεοοσά ψὰβ ουπά ἰβ5 ἀ6- 

βορεά; 1 Δρρϑᾶγβ {μαΐ (86 ΠΠΌΓΑΤΥ ὰ5 ἃ μαζὶ οἵ {με ἰγεάβυγν 
δηὰ [μαΐ ἃ ρατγί οἵ [πε τογαὶ γεβίἀβηςβ.---αἱ οογίαϊγε γοἱ!, απὰ ἐἤμδ 
ἡ ᾿οας εὐγίἐοη ἐμογεὶμ]. “ἘΟ]1᾽ Δρρδγεηῖν βῃονβ ἃ Ηδθῦτεν 
οΟἸου Πρ, ἴοσ ἴογα οδη Ὀὲ {{{|Π ἀουδὲ {πᾶΐ {πΠε68ὲ τοοοσγάβ ψεσα 

11 πιδάθ οἡ ἴΠ6 ΠΟΥ͂ [γα οἷν {80 ε15.--- Ἱεριογαπάμηι) 15 
ἱητεγργεϊεα τρμον ΡΥ Μον. 85 ἃ ϑογί οἵ {{Π|6 ἴο [8Ὲ ἀοοειμηθηξῖ 

ΜΟΙ (ο]]ον5.--3. ΤῈΣ τεοοσγὰ οὗ Ουτὰβ ἰ5 ἢ αιοίεα: 15 
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ἐμε βγεὶ γϑαν οΠ Κίηρ Ογγμ5). Τὶ 15 φυϊία ὑη!Κεὶν ἐμαὶ Ογτὰβ 
νου ϊά ο4}} 530 (οΥΓ 538) Πἰβ τϑί γεαᾶσγ, [{ ψουϊὰ Ὀε 8}} τῖρῃί [ἢ 

Ρυΐ 85 Εβά. 211: (Ηεδ. 5:32), ἐς πα βγεῖ γοαν ἰμαί Οὐγμς τας ξῖπξ 
ο[ Βαδγίοπία. Ἐ. τιᾶν Βαανα σμβδηρβά {Πε γεᾶγ ἴο ἄρτεὲ ψ (ἢ 1. 

--͵ῆς ῥίαοε οἵ Ξαογίβοίης σαογίο65] ταν δ σοηβίγυρα 85 ἴῃ δρ- 
Ροβίοῃ τ “Βουβε οἱ σοα." ὙΤῇᾷε [ο]Ἱονίηρ εἰδιιϑε ἴ5 αηΐη- 
τε] Πρ 16: Κεῖ (Π6 ἰουπάδιίϊομβ {βεγοοῦ ὍῈ βίγοηρὶν [αἱά,᾽" 85 

ΑΚΕΝ. ΄«αηποῖ θὲ τηδάς ουἱ οἵ [Βε ἰεχί, ἀπὰ πᾶ8 ροοῦ βυρροτί 
ἧπ {[8ὲ νῖββ. Ἐβά. Ἴοπιρίπεβ ἢ [86 ῥγεσθάϊηρ οἰδυβα δηά 
Τεηάεγβ: λόμδὲ οἵ ἰδ Πογά τὐῆεγε ἐμεν σομεπμα γ οὗν δαργέβοες 

ὃγ ἤγε. ὙΤὨΪβ 5 [8ε βἰπιρίεδι ἀπά οὐἱυ ἱπίε!] 1] ]Ὲ ἰοχί.--- ΠΣ 
κεῖε)η! εἶχέν ομδίϊς απὰ {5 ὑγοαάιδ εἶχέν ομδί]. Βαϊ 115 Ἰεπρὶμ 

15 ποῖ τηθβημοηθ. [1ι 15 οεγίαϊη {παῖ γα ἢδᾶνα 80 Ομ βϑίοη Πδγα. 
Τῆς οὔϑβουτε δπὰ Ἴσοττυρί οἶαιβα ταυβὶ πᾶνε ρίνεη {Π6 ἰεηρίῃ οὗ 
18ὲ Ὀυϊάϊηρ, ἴογΣ Ογυτὰβ σου ποῖ Βᾶνὲ ρίνεη ἔνο ἀπε ηβίοῃβ 
δηά Ἰεΐζ ουἱ (86Ὲ γᾷ, ὍΘ ἀϊπηεηβίοπβ οἵ ϑοϊοπηοη᾽β [θΠρ]6 
ψΈΓα: ὅο οὐδ 15 ἴῃ Ἰεησίμ, 20 'π Ὀγεδάίῃ, δηὰ 30 ἰπ Βεῖρμί (1 

Κ. 63). 80 {δαῖ {πε ποὺ [6 πΊρ]ε γὰ5 βἷχ {Ππ|65 85 Ὀἷρ 85 ἴδε οἱὰ 
οὔθ. Τεβε ἤξυγεβ ἃ ὕτόηρ, ἴοῦ [86 πον [επλρ] 6 τγ858 ταῦ οἱ 
5114]16Υ ἔμδη [86 οἱά οπε (312 Ηρ. 23).---4. Τάτγεε ἰαγεῦς οἵ βευπ 
δίοπε αμὰ ομε ἴαγεν οἵ {ἐγιδε7} σοπεϊπυΐπρ [6 ἀεδβογρίίοη οἵ [86 
Ὀυϊάϊηρ Ξρεοϊβοδίίομβ. “Οηθ᾽" ἰ5 (μὲ οοττεοὶ τεδάϊηρ, ἐβουρἢ 
116 ἰοχί μὰ5 “πον; “πεν; 15 ἰῆ ΑΕΥ. δηὰά ψἱῖβουΐ ὄνοὴ ἃ 

ΤΑδτρὶηδ] δἰϊεσηδῖνε; ἘΝ." ἰ5 οοστοοῖ. [Τὶ ἰ5 ἀἰθῆσυ! ἴο υηάεΓ- 

βἰδηὰ (ῃϊ58 πλεῖ μοά οὗ Ὀυϊάϊηρ. Αὐσοογάϊηρ ἴο τ Κ. 685 γ12 501- 
οαλοη Ὀυΐλΐ {Π6 ἱππὸῖ οουτὶ οὗ (πε ἴειαρ!ε δπὰ ἴμ6 ουΐες οουτί 
οὗ μῖ5 ραΐδοε τ [γε σουγβεβ οὗ μούσῃ βίομῃε ἀπ οὴδ Ἴοῦγβα οὗ 
οδάδγ θεατηβ. εἰ ἴΖβοι βυρροβεά [μὲ [Πε σοὺ οἵ ἰᾶγεῖβ ΜΈΓ 
νεογίοδι, θαϊ (μαι μᾶ5 {π{|6 ἴο σοτηπηδπὰ ἱΐ, δηὰ ἰἰ [4115 ἴο ἐχρί δίῃ 

8} ὑπ 16} 11 0]6 ταεϊ μοά οἱ Ὀυϊάϊηρ. ὍΣ βἰμα]ατὶν ἴο τ Κὶ. 
635 τουϊὰ Ξυρρεβὶ [πὲ {με σἰδίεσηεηϊ ἰβ ἀυε ἴο ΒΕ. ταῖμεσ [ῃΔη (ο 

Ονυτυ5.- -Τῆς ομϊαν 91αἱ} δὲ ρίνοη; [γοπὶ ἰμα ἄομδὸ οὔ (πε κηρὶ). 
Ἐπά. Ογγμς ἐμὲ κἶπρ. Ἰῃ ν. δ νὰ πᾶνὰ “ἴτοῖὰ {πε ῥγορεγίυ οἱ 
186 Κίπρ,᾽ δηὰ [πμαΐ πιογε ἀρργορτγίδίε ἜἼχργεβϑίοη βου! Ὀ6 τοδά 
Βεσθ. Αβ {με ἴδερὶε νψὰ5 ποῖ θεριη ἰῃ {Πε {ἴτε οἱ Ουτυ5, [8 ϊ5 

ξταμὶ νγὰ8 πδίυγα! νῦν ἱπορεγαίίνε.---δ. ΤῊΪ5. νεγϑα Ὀερὶη5 ἜχδοῖΥ 
κε ς! 6 δηά ᾿ΐ ἀρτϑαβ ἰῃ βυρβίδησα ὴ] 5140.15. θὰ ποῖ ἰπ ᾿ψογάϑ. 
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ΤΆ ἀρρϑᾶγβ ἴπαΐ θοί ἢ ραββᾶρθθ ψεγε οὐ ρίῃα! !ν [Π6 88π|6, θὰ ποὺ 
ΒΟΐὰ ἅγα ἰῃ ρᾶτγί οοστυρί. Βιυΐ οπὲ ἰβ βυρροβθὰ ἰο Ὀδ ἃ 5ἰδίε- 
τηεηΐ οὗ [δε 7678 ἴῃ 520 Β.6., δῃὰ {με οἴ βεσ ἃ ἕορὺ οἵ ἃ ἄβογζες 
οἱ Ογτὰβ ἰῃ 538. ΤῈδ ἰάθη ν οὗ ἰδηρυαρε ϑμονβ (μας Βοίἢ 
Ῥᾶβϑαρεβ ἅτὲ ηοΐ δυϊμοηϊίο. Οπα τᾶν δ6 οτἱρίηαὶ δηά ἴῃς οἴμεσ 
τος ὕὑρ ἔτοτῃ ἴΐ. 

Μο Ὁ 15 Ἔνθῃ πΊοσα οοιτυρὲ ἴμδη 516, [ΙἘ 5 ἔγυα ἐμὲ ς"Γ- οαϑίβ ἴῃ 6 
ἄξεοζεε ΡΑΥΕΪΎν ἱπῖο παγγαίϊνε ἴοστα, τυ ]]ς [ἢ Ϊ8 ρυγρογίβ ἴο φυοῖε ἀϊγοοῖϊγ. 

Μν οσπῇ δεϊϊεξ ἰ5 [μὲ θοΐὰ ραββαρεβ σὲ ἰαΐε ἱπίεγροϊδιϊοηβ ἴο τπδκα 
ῖ8ε ἄξοσεα ἄστεα τίτἢ 15 δ., ἀπὰ {μὲ {ΠῈν τεργεβεηΐ ἃ στοσίῃ. ὙΒΕΥ 
δΙὲ αυἱΐε ὑπηροάββασγυ δηὰ σεν ἀγαρ ἴῃ δὴ Ἐχίγαῃθουβ οἰδιηθπὲ ἰηΐο 
ἴδε ᾳυεβίίοη δἱ ἰβδβυθ, να ΐῖο ἢ τγὰ5 ποῖ {Π6 {116 ἴο ἴϑῖαρ!α νϑβϑοὶβ, θαΐ (86 
Ῥυϊάϊηρ οἵ τ8ε ἰεπιρίε. [Τὰ ἴ8 ἰηβίγυςιἠϊ να ἴο οοωρασγε ἴμε ἄδβοσες οὗ 

ΟΥ. σι ἴῃς χυοϊεά 5βἰδίεπηεπι οἵ ἴῃς 76ἐν ἰπ ς15-1:, 

ὉΡΌ Ὅν’ ΚοΠῸ ΦῸ 522 ΥἽ ΜΏῸ ΦῸΣ ΠῚΠ Γ)Φ2 ς" 
ὉΡΘ ὍΦ ΜΡ ΦῸΣ ΝΩΡῸ ΦῸΩ ΠῚ ΓῺ 68 

Ὑ ΚΏΝΜΌ ἢΜῚ (51) ΜΡ ΝΥῊῪ ΝΠΌΝ ΓῺ οἷ 
ὩΝΌ ΜῚ (64) Μ)2Πν ΜΓ2 ὈΟΦΥΣ ΜΠΌΝ ΓΙῸΣ 65 

Μο2 5 1Ὸ ΟΣ ἼΣΣΊΣΥΣΣ ΥἽ ΜΟΌΣΥ ΠΩΠῚ ΥἿ ΝΙΝ ΓῚ2 5" 
μ 255 }Ὸ ΡΟΣ ὝΣΣΊΣΙΩΣ ΥἽ ΝΟΌΣΥ ΝὩΠῪ ΥἽ ΜΗΌΝ Γ2 6ὲ 

ἸΣ ΤΠΝ 5'δ. 6. ἸΣῚ Ὁ22 ΟἿ ΜΌΣΠΟ ἸῸΠ 525) ὈΟΨΥΥ3 ΥἽ ς'4 
ΠΥ ΠΣ γπν θ22Ὁ ὈΞΝῚ ὈΟΦΨΥΣ ΥἹ 65 

ΠΆΣΝ ΟΡ 21 ΜΠῸΝ ΤΥ ὈΟΨΎΛΣ ΟἽ ΚΌ2)22 519 
ΜΠῸΝ 122 ΓΠΠῚ ΠΤ ὈΟΦΨΥ2-Ὕ ΜΌΣ)ΠῸ 66 

ἴῃ δος νεγβίοῃ ἴβεγα ἰβ ἀπ Ομ ββϑίοη οὗ ἃ ργαςι οδ!]ν σοταρίεΐα βεοίΐομ. 
Ϊῃ οὔς οᾶ56 {με ἰδοκίηρ ρϑββαρε ἰβ ΟὙ. ἐζε κἰμιρ ὑγομρί ἐλεηι οἱ ἤγοηι ἐδ 
ἐερερίε οἵ Βαδ. ἰο ὅδε. ὃγ πανις, ὐδοηι ἄς μα ἀῤῥοϊπίεὰ ξονεγπον, απὰ δ 

ϑαϊά ἰο δεῖν, ἰαζε δε5ο ϑοσεεῖς, γο ῥίασε. ΒΥ οταϊτἰηρς (8 16 β6ῆ586 15 ποῖ 

ἱπηραἰγοά, θυΐ ταῖ μοῦ ἱπηρτονοά. ᾿Ιπ ἴῃς οἴβεῦ ραβϑβᾶσε ἴῃ ἰδοκίῃηρ 86ο- 
ἴοι μα58 δε ἀυ. ρῆγαθε τοῖογο βαογίοες αγε οἤεγεῖ, εἰς., ἴῃς 5ἰδῖθ- 
τηδηΐ δρουΐὶ με ἀϊπχοηβίοηβ οἵ ἴῃς ἱετιρίς, αηὰ δρουὶΐ ραυτηθηὶ ἔσο (86 
τουδὶ ἔυπἀ8. ΤῊΘ ἄξδογοα ἰοϑαβ ποι ἷηρς ὈΥ 1ἢ}18 οπιϊββϑίοη. 

Τμαῖ ἴμε ῥϑββαζεβ ἃτε ἀδρεπάεπε 8 τηδής οἴδασ Όν [πε τηοϑὲ συσβοσυ 
ἱπβρεοϊίοη. Τῆς τεροτί τηδάςε ὃν Ταϊϊεηδὶ δηὰ ἴδε ἀδοζες οἵ Ον. δἴξεγ- 
πατὰ ἀἰϊδοονοτο δἱ Ἐςρθαΐδπδ οουἹά ποῖ πᾶνε δος ἀθηίδ!ν ἀρστοθὰ ἴὸ 
Β0ΓὮ δὴ εχίθηϊ ἃ5 τὰ πὰ ἴεγε. Τῆς αἰ έγεποεβ Ἔνθ ἴῃ τογὰβ ἅτῈ ΕΣ 
ἴεν. ὙὍΤΈε εχίγα οἴδυβε ἴῃ ς"4 υἰ κῦϑυδῦ 15 ροββίθ!ν δά ϊἀδά ου [με αβὶβ οὗ 
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αἵ Ἰ2) δα ΠΤ ἃΓῈ ΟὨΪΥ δος δηΐδὶ ναγίδἰίοηβ. ΤΈΣ ἤπ8] εἶδυϑε ἱπ 
65 ἰ5 Δβοϊυζεῖν υπίπις! ςῖθ] 6, ἀπ [18 γαβοι ίδηος ἴἰο ἴὰς οἶδᾶσ βἰδίε- 

ταδηΐ οὗ ς'" 15 80 οἶοβϑε ἴμδὶ {με ἔόγπηεσ 5 σῃηδπί [Ἔβιὶν 8 οοστυρίίου οὗ [86 
Ἰαϊίεσ. Τῆς ἀπκνδγα ΠΠΩῚ συγίου5}ν [85 ἃ ρᾶγβ οὶ ἴῃ ς1}, ψβογα ἱΐ οοσ- 
τεβροηβ ἴο Ἵ:)»), 

Ἐεηάεσίης Πε ρϑβϑασε πον δηὰ πιακίηρ οογίδίῃ βϑϊεςίοπβ τὰ δδνα: 
1π|λὲ βγσιὶ γεαν οὗ Ογ. δε κἴπε οἵ Βαδ., Ον. ἐπε ἷκε νιαάξ α ἄξονες καὶ 
με κοιδε οἵ ἀρὰ «κομϊά δὲ διρῖ!!, σπὰ ἐπα ἰδ ετϑεῖς οὗ [26 ἄομδε οἵ Οοά, 

δοιὰ κοϊά απὰ εἰϊοεν, τυπϊοῖ Νεδμοδαάπκεεσαν οαντῖεὰ αὐυαν ἤγοηι (δε ἰεηιρίε 
ἐμ όγις. απὰ ὑγομκῖ! ἰο Βαδ. σπομά δὲ τεσίογοά ἰο ἐδε ἱεηε ῥὶς ἴηι 7 εγμς.; 
απὰ δε ἄομδε οἵἩ Οοὐ «λαΐ δὲ δὴ πον ἐς σς. Τῆς ἰαϑὶ εἴδυϑε 'β βϑυρεοτ- 
θυουβΒ. [ἰ πιϊσῃὶ οτχίμδ!ν μανὲ θθεη “εἰ ἱμεγείογε (ς βουβε οὗ Οοὰ 
θὲ Βυΐὲ ὕρου [18 εἰῖ6." οὖ τ} 8 οἶδυβθε πᾶν Ὀ6 [6 οοτηπηδπΐ οἵ ἴδε 
οοτηρ αἰηδηΐβ, “δηὰ (πον) ἴΠ6 μουϑε οἵ Οοὰ ἴ5 δυϊαϊΐηρ ὑροη ἰ(5 5116." 

ὙΠ ΐβ 5 ὑσοῦ. 411 [μῃδὲ νγὰβ ἴῃ ἴῃ οσγ 8] ἄδοσεαε. [ἱ 18 οογίδίη!ν 58υΐ- 
Βεϊεηΐϊ (δαὶ Ογ. 5δουϊὰ μΒανε δυϊμογίϑεά (ες δυϊάϊηρ οὗ [Βς ἱεπιρὶε διὰ 
ἴδε τεβίογαίίοη οὗ {με βδογοὰ νεββϑεῖὶβ. [ἢ 1"-4 ἴΠεγα '8 0 πιδηϊίοη οὗ ἴπ6 
νοβϑοὶβ, θυὶ (ἢ βἰδίειηδηὶ {μὲ [6 ν ψεγε τεϊυγηοδά (17 6.) ἱπα!ςδΐο8 Βα 

18εν πᾶν ΜῈ }] βανὲ δε οονεγοά Ὺ ἴδ6 ἀδεσεθ. Τδὸ δά δά σηδίοσγίδὶ 
ἴῃ 64, ἰο (!ε εβεςϊ [δαὶ βυρροτί νὰβ ἴο ςοπὶὲ ἴγοτι με Κίησ, μα5 18 

ῬΆΓΑΙ]ΕΙ ἴῃ τ΄, ψμεγε ἴῃ δἰὰ νγὰβ8 ἴο σοπιὲ ἔγοπι ἴδε 7678, δηὰ ἰΐ πιδν 

Βανε οτερῖ ἴῃ ἔτοπι 65. Βιυὲὶ [8ε σοπῃραγίϑοῃ οεγίδι ΠΥ ἰῃογεαϑεβ ΟἿΣ 
αἰδέγυδι οἱ ἴῃς εὐ 88: σῤοίογία ἴῃ φ10τ, Ὑ͵Ε τα σοηβίγαϊηθα ἴο ρχο- 
δοῦηος δϑαίηϑι (ἢ6 δυϊμεηιὶον οἵ (πὶ ράββαζε. 

1. κηρΌ Γ2] Φ βιβλιοθήκαις, ἘΞά. 85 ἴῃ ς"} βιβλιοφυλαχίοις. ἘΞὰ.Α 

8:45 βασιλιχιοις βιβ.---2. ΝΠΌΓΝ] οἷά Ρετβ. Ἡ σμρηιαίαπα, ΒΔΌ. Α ξηιαίανε. 
ᾧ οπι. 5, Αμαθαλ, Εχβατανοις “Ἐπὶ. ---ΝΓ 23] 1 ΟΒΑ [ὲ5 δ ἄυρ. ἐν πόλει 

ἐν τῇ βάρει, ἘΞά.1- βάρει οἷν. Βάρις 5 ἐοιιηὰ ἰῃ 7105. ᾿Εν πόλει ἰ8 ἃ σἱ., 
εχρί αἰ πίη ἃ ποσὰ ὑρκπονῃ ἴο 811 τς Οἷκ. ἰγαηβίδίοσβ. Τῆς οοῖτο- 
βροπαϊης Ηεῦ. 772 ΟσΟΌΓΒ ΤΩΔΩΥ ἰἰπγ65 ἴῃ ἰαῖς ΗδΡ., ἐβρ. ἴῃ Ἐβί., φ΄'. 
ΝΕ. τὶ 28. γ3, [κ ἰβ ἔγσοτηι 45. δίέγέω, ἴῃ 6 σοπησηοη σνοσὰ ἔοσ “[οσίγεββ᾽" οἵ 

“οἰἰαάο}" (ΔΛαν.""). [ἐ Βεογεὲ πιθᾶῃβ (ἢ οδϑίϊε ἴῃ πὶ (δὲ Κίηρ 1ἴναβ. 
πο ΡΟ γ103] Ἰδοκίην ΘΟ ΒΑ δηὰ τεὐεοϊοά ὃν Βεγίι.---τῦῦ)0] 5 ρυτε Ηεῦ. 
διὰ ΟὨΪΥ Βετα ἰῃ Β. Αγϑᾶτῃ. (ὦ [88 χεφαλίς, ννΒΐοἢ τεργεβεηῖβ Πρ)Ὁ ἴῃ 
ἘΖ. 23 3.- 8 5, 4ο΄. ΑΒ ἰξ 15 (οἰονγεὰ ὃν μία, δηὰ 50 -Ξ ς. τ, ἴξ οδῃ 

οὐἷν θὲ ἃ τηδυρίηδὶ γείεσεηςς ἴο [6 οἴμοσ ἀδογες οἵ ΟΥ. ἰῃ ΕΖε. 1.- 
ΤΥ] Οδἢ ϑοδγοοῖν ὃς ἀἰδογεης ἔτοπι 191, 415; (ὅ ὑπόμνημα.--- 38. [2 
καῦΝ] δἴϊες (ὦ περὶ οἴχου τε 5Ξῃουϊὰ ρτεᾶῆχ ". ΦΒ 5Ξῆονβ ἃ ἀυρ., δά ἀ- 
ἷῃρ ἱεροῦ. Οὐ νὰ πᾶν ἴοϊϊονν Ἐϑ34. δη οἱι. κγ"2. Οβ ἴδ. κβ8 Ν)2Γ" ΚΏ2, 
80 (παῖ (86 ἄδοτεα σοποοσζηθά ΟὨΪΥ βδογίῆοεϑ δὰ νεβϑεΐβ, δῃὰ ποῖ ἴδε 
τεδυ ]ἀΐης,.---ἼΓΚ] ἰ8 βυθρεπαοα ἴῃ αἷγ 88 οοπιρίεἴεἶν 88 ΝΓ}2. (ὦ [85 
τόκου οοπηοςοῖοα ΔρΡΑΓΟΏΤν τΙ περί υπάἀοτειοοά.---θ ν] ΟΒΑ ἕκαρμα, 
παῖς ἀοε8 ποῖ οσσὺς εἶσιν. ἰη ὦ, θυϊ ἴῃ Ααᾳ. ΤΆ. ὅϑγτα. ἱπ ]οὉ 20" τα 
" α. λ.---ἰοῦ200} 1 Ο ἔθηκενδα, τιθήτω-. Τῆς 5εῆϑε οἵ Ηςρ. 30 τῇ} 
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Βοὶῖ δι; [δε ἐγδαϊτοη αὶ “ ταίβθὰ " μᾶ58 πὸ διϊοσίγυ. (ὦ ϑοδγοοῖν τιακεβ 
8εΏϑε, “δηὰ ἰεῖ {πε ἰουπάδιίοη ὃς ἰαἰὰ,᾽ Βυὶ ἴ δα ἀ5, α ἠομπάδαίίοη οὗ α 
εμδ. ἩΗδυρὶ 5υρρεβίβ τμδὲ πῆ Φ τὸ Ηςρ. πῦν, “σε οἤεγίηρ," δηά ς΄. 
Α5. σαδαϊτε, 80 “πὰ Ὀτίης ἰῃ 5 ἢγε οβετίηρπ5.᾽) Ηδ οοπιραγοβ Εϑά. ὅπου 
ἐπιθύουσιν διὰ πυρὸς ἐνδελεχοῦς, τοΐεγε {πεν οομδέπμα!]ν ον σαογίβοες ὃν 
δἔνε; Ὀυὲξ ἴθοϑθε ψῆο αὐυοῖΐς (5 ονετίοοῖ ἴῃ ἕδος ἐδαΐ ἴξ ἰ5 ἴῃ οὐἱν 
ταεηζίοη οἵ {8 5δοτίβοεβ ἴῃ Ἐϑά., {μὲ 5, [88 ἰεχὲ ἰδ. ῖκβ 7.52). ὑπ ΚῚ -α 

διὰ πυρός, 1) )32)00 ΞΞ ἐνδελεχοῦς -- ΗεΡ. Ὅρῃ, ΤᾺΣ οοτταρίίο 566 Π18 
αυΐϊε Βορείεβθ, ἰῃ6 νΊ58. μανίηρ ἃ8 συμ αἰ ΠΟ Υ δηὰ τεδομίηρ 58 
ΤΆΔΗΥ ΟΟΠΟΙΪυβίοη8 85 τηοάδγῃ βοβοίδγβ.--- τ τ] Ἰδοϊκίησ ἰπ ΘΒ 
Ἐ5Ξ4.8Α., 1 [65 ἕξ ()η»ηφ). [ὲ 158 πιοβὲ ρσοῦ. {μδὲ ἴῃς οτ ξῖπαὶ ραββασε ξανῈ 
δε πιίβϑίηρ ἀϊπιεπβίοη οὗ (δε ἰεωρίε. 1 νεπέυγε ἴο τλδκε (Β6 οοῃ͵εο- 
ἴωυτε [μὲ ἴμε οτχίπαὶ ἰαχὲ τγᾶϑ ΠΟΥ ὈΥἽΦΡ ΠΜῸ [ῸΝ Π5ΊΝ1.-τά. 7)223] 8 
ἙΘΠογΆν ἀεγίνοα ἔγοπι ἴμ 6 Α5. παάδαξιε, τ ἢ πλθδῃ5 “τηουπίαδίη βίορε," 
ΡΒυῖΐ Ζίιηπηθση 8805 (18 τεπηδίηϑ. αὐοϑίϊοηδθὶς (Μδγ.", Μενγ."). ΤΒὸ 

τληρ. “Τουγθε᾽" ἰβ αυἱίε οετίαίη; ὦ δόμοι.---}} Ἰαοκίῃς ἰῃπ ΦΒ, χρα- 
ταιόιλῖς, Ὁ. Οἢ 5.-Ὑν] Εβά. δα ἀβ8. ἐγχωρίου, νιῖο τοργοϑοηῖβ ΠΝ ἴῃ 
Ἐχ. 129 ἴ,ν. 1:85 24 Νυ. 1539; ἰη Ρ8. 3735 9» ΠΎΝ, “8 ἡδίϊνε ἵτεε""; 
Βεποα Βογα πίνε ψοοά ἰο ἀἰπιϊησυΐϑἢ ἰὲ ἔγοτι (με ποοὰ Ὀγουφηςξ ἔσοτι 
1εϑαποη. Ὑδδ πδιϊνε δπὰ οἤοαρορ ποοὰ πουϊὰ 9εγνα ἴο θυ] 4 ἱπίο 
1.6 νγ8115.-- τη] { ὦ, εἷς Βα, χαινῶν ἕνα -Ἐλά. 4. ἀυρ. τεδαΐης Ὀοΐὰ πππ, 
“Ὧονν,᾿ δηὰ τπ “ὁπε.᾿ ὙὉε ἰδίζεσ ἰβ οοστεοῖ.---Ν ΠΡ 0)] ν. " Ἷ ἔγοπι τοοῖ 

ῬΌΣ, ζῇ. ς., “δαὶ 5 ὑτουσῃὶ ουἱ," “ουἰαν." (ὦ δακάνη, πεῖς ος- 
οὔγβ οἷν ἰπ Αροςτ.--- 2} Βαΐ ἴῃ ν. " πιογε δρργοργίδιεϊν "09).---ῦ. Ὁ κῸ] 
Βυΐ ἴῃ 514 ΥἹ ΚΌΝΌ.---ῦ2»5] τὰ, τίς αὖ ΚΙ"3, 88 ἴῃ 5"..--οιπῦν ... 5255}. 
Τὸ :8ῖ8 ροϊμπὶ ουγ ἰεχὶ ἔοϊϊονγβ ς'4 νογδϊτι ἐχοαρὲ ἃ8 ποία δδονε. 
Ηετε νὰ αν ἃ ϑιιπιπιαγίϑἰηρ οὗ 5.51, (ΟΒ ἢ858 οηἷν ἐπὶ τόπου ἐτέθη ἐν 
οἴκῳ τοῦ θεοῦ, ἑ, 6., ἰἰ ΙΔ Κ5 41} Βαϊ μοῦν 22 ὕπὴν πτνῦ, ΑἸ ΓΌΠο5 ΜΎΤ., 
Βυὶ τί! πιδηϊίεβὲ οοττυρίίομβ. Ἐβά.ῬΔ βιρροτγίβ ἃ ββογίεσ ἰεχέ: ἀπο- 
χατασταθῆναι εἰς τὸν οἶχον τὸν ἐν ερ. οὗ ἦν κείμενα ἀπὰ δή 8 ἃ ἀυρ. 

τεδαϊηρ, ὅκως τεθῇ ἐχεῖ; ἴ Π85 ΟὨΪν ἴδ ἄοιθ]ε τεδαϊης δὲ ἴῃς επὰ. 
Μας. ϑυχρεβίβ ἃ γεβίογαϊίοῃ [μ5: ἸΡΥΎΣΙΜΟ ΠΌΤ. ὈΟΦΥΎΝ ΥἽ Κο2 0 ΠΣΤΩΝ 
ΜΠΌΝ Γ22; θυΐ (Π8 βουγοα υϑεὰ 55) ΟἿ οὗ (δε ἱεπιρὶε οἱ Β80.--- 
πρμὉ] ἰ5 βυγεῖν οοπποοῖοα τἱτΒ πτκ το» 85. κ"; ἰξ ἰ8β ἱπιροβϑίδὶα Βεζα. 
Ιμἀεδοὰ, (με ραββᾶσε 5 βορεϊεβϑὶν οοττυρί. 

θ6-12 -- ΕΞά. 67, Τῇὸ ΓΟΡΙ οὗ Ῥατίυβ.--Θ. Α5 Ξβοτχῃ 
δθονε οἱ 5 [86 ἱπίγτοάυςςοη ἴο Παγίυ5᾽5 ἰεϊ[εγ μα58 Ὀθθη ἰγαῃ8- 
Ροβεά,. (Τοστεν ποίεβ ἃ ἰδουηα Ὀεΐψεθη νν. δ μιὰ 6. Ε5.169)͵ 
ΤῊ βοςϊοη βου! ὰ Ὀερίη: Τίσμ αγίμδ ἐπα ἀἷπρ σοηΐ σα ἀμ διε 
μρΐο δῖηι, απά ἐπεγεῖρ ῦας ευγίθη ας [οἱϊοιυ5.---Βὲ γε [α7 [γον 
ἐμεποεὶ ἰ5 ποῖ ἃ 5 ὙΠ Κίηρ σοπητηαπα, Ἐ54. εοῤ σιυαγ [γοηι 6 ῥίαζο 
8 ϑίγοηροι.---ἪἼ. Σοὶ ἐδ τοογᾷ οἔἩ ἰδὲς πομδε οὔ Οοά αἱομεὶ, ἰοτϊά- 
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ἀΐηρ δὴν Κἱπὰ οἱ ἱπίεγίεσεποθ. Ἐβά. πᾶπιεβ Ζεγυ θα Ρεὶ Πογα 88 
“1ῃ6 βεγνδηΐ οἵ {πΠ6 1ογὰ δηὰ ρονεγποσῦ οἱ [υἀΔ}. 4 Επά. 

14. Κ8 ἴῃ6 ψΠοἷ]ς νεγβο.---ὃ. Τῆς Κίηρ ἔυγίΠεῦ οοτητηδηάβ (δι 
186 ἄδογεα οὗ Ουτὺβ Ὀ6 ἐχεουϊοά ΟΥ̓ ῥγον ἀΐπρ [6 ΤΔΟΠΟΥ ἕο [86 
δυλάϊην ορογαίίοπβ ουΐ οὗ [πΠ6 τουγὰὶ {τἰραῖΐς Τοἰϊεςσιεα ἴῃ 86 
ϑγυτίδη ργονίηοθ. ὙΤμαὶ ψα πᾶνε η0 ενϊάθῃςε οἵ δὴν βυςἢ ΠΒερ 
ἴος ἴδε 7ενν8 ἀοε5 ποΐ ἀΐβργονε {με δυϊεπίοῖν οὐ [815 ογάεγ; 
ἴον 1ἴ νχᾶ8 οπβ ἰῃἱηρ ἴοσ [με Κίηρ ἴο σῖνε βυςἢ δὴ ογάεσ, δαΐ χυϊία 
ΔΠΟΙΒΕΣ τηδίίοσ ἴο μεῖ {πε βδίῖγαρ οὗ ἃ ἀϊβίδῃίς ργονίῃοθ ἴο ΟΔΙΤΥ͂ 
ἰϊ ουἱ. Ιῃ Ἐξά., βοψενεγ, {ΠῸ βδίγαρ 15 δη)οϊπϑαὰ ἴο μεὶρ ἰπ [6 
ψοσκ οἱ τερυϊ]άϊην, θὰϊ [86 ρῥαγτηεηΐβ ουΐ οἱ ἴδε ἰπΠρυΐς ἅττα 
ΟἿΪΥ ἔοσ 8δοσγίῆςϊαὶ ρυγροβοβ.---ϑ. Απῶ «υδιαϊευεον ἐς πιξοθ55α7)}. 
ΎΒΕΓα [9] ονβ 'π ἀρροβίξοη 186 1151 οἱ γίίοἰεβ ἴο θῈ ἔυγηϊϑηθά: 
γουηρ θυ ]οο 5, ταπλβ, δηἀ βἤθερ ἴοσ θυγης-οοσηρβ ἴο (86 Οοά 

οὗ Βϑᾶνβῃ (Ὁ. οἡ 1", Βεγα (815 Ἔχργεββίοῃ οσσυῦβ ἰῃ ἃ Ῥεγβίδῃ 
ἄθογθο), δηὰ ψῇηθδί, 5411, νῖπα, δηὰ οἱ] 48 γοαυϊγεά ὈῪ τῃς ῥγίθβί. 
ΤΙε Ιδϊζεγ ἰδὲ ργονὶ 65 ἴογ {86 ηηπομαΐ, ΟΥ τλθα] -οθεσηρ, τ βίοι 

ψα5 πη84ε οὗ ἤπε ἢουτ, πιοἰϑιθηδα 1} οἱ] δηὰ 5] θα (Πν. 21-). 

με νναϑ8 τεαυϊγοα ἴον [π6 ἀδῖν ἀτηΚ-οβεγίηνς (Εχ. 295).--ϑαν 
ὃν ἀαγ υἱποιι {α}} ἱταρΡ]165 [μαι (Π15 ρσονίβίοῃ νγὰβ8 ἴοσ {με ἀδῖν 
οἴδετίηρ, δπὰ ψ 6 τὰ τηϊσϊ βυβρεοῖ ἰδὲ [ῃε Ῥεγβίδη οῆςΐδ]5 
ψουὰ ποῖ ὈῈ σοηοεγηθα δρουΐξ βυςὰ ἀοί4118, 51}}1 11 15. βοββίθ!ς 
τμαῖ 1} 15 15 ἃ τεβοοϊίοη οὗ ἃ 7688 ρυΙΘβυ ἱπηῆμσοηςς δἱ [86 Ρεγ- 
βἰδη οουτί.--10. Τλαὶ ἐἤεγν νιαν οΠ7εγ ῥἰοασίπᾳ βαογίβεοε5]. ““858.- 
τὶῆςεβ οὗ βνψεεῖ βανογ᾽" (ΑΕ Δ.) 18. βοδύςεὶν ᾿υ5Έ 84 0]6, Δῃ ΕΥΤΟΣ 
85 οἷά 85 ὦ. Τῆδ τοοὶ ἰάθα 15 “σεϑί," {πεγεΐογε “ ρ᾽ εδϑίηρ᾽" οὕ 
ΡεΙΒδρ5 “ρτγορι ἰδίην." -- ἀπά ῥὑγαν [ον ἐπε {6 οΓ ἐπε ξΐπρ απὰ οἵ 
}ὶς δορδ)]. ὙΪ5 Ἐχρ  αἰπβ {με τποίΐνε οὗ ἴδε σταπί ἔογ βδουῖβοεϑ. 
ΤῊε 5βδογίῆος σου Ὀ6 ρ]οαβίηρς ἰο αοἀά ἀπά ἱποϊΐπε πὶ ἑανουτ- 
ΔΪν ἰονασγάὰ {πε οἤεγοσ. Τὴδ Ῥεγβίδη Κίηρ γγὰ8 ποῖ ἄνδῦβε ἴὸ 
{πε χοοὰ οἴῆςεβ οὗ οἴβεγ ροάβ ἴβδη [18 οὐσῃ. ΤΠ]5 Ἔχργεββίοῃ 
5. ΒΌΓΕΙΥ ἃ βίζῃ οὗ {με Ῥεγβϑίδη ροϊηϊ οὗ νίετσ. ϑδἼοῆδα σολρασαβ 

τιῖ5 σῖτἢ “ἢ 80η58 οὗ [86 τογαὶ Ββουβε᾽ ἰῃ Εἰεῤῆ. Ῥαῤ.}. 
11. Αην νιαη ἐμαὶ αἰξογς ἐπἰς σοημμαηα!, “ἰτυβίταϊε᾽᾽ (ΒΏΒ.) 

158. ΒΟ ΓΟ 7 05Έ 840 ]6; (Πς ἰάδα 15 ποί ἴο ῥρυηῖβῃ (86 οὔα 80 
ἰηϊογίεσεβ τί ἴΠ6 δχθουξίοη οὗ {86 ἄδογεα, θυΐ ἴμε οπα ψο 

πουἹ]ὰ νεπίυγε ἴο σθδηρα 115 ἰεσηβ. Βεγίῃ. ἱπίθγργείβ ἴῃ {86 
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8656 οἵ “ἘΓΥΔΏΒρΤΟσ5᾽ ΟΥ ““νἱο]αΐα.᾽ Τῇ ρυπίβῃπιοηΐς ψ1}} θῈ 
τποΐοϊά; ἴδε εὐυἱρτίϊ Μ1}} θὲ ἱτηραὶθά οῃ ἃ θεᾶπὰ οσ βίακε ρυ]εὰ 
ἔτοτῃ δῖ5 οὐσῃ Βουδβο6, δηά ἴδε οιβα Ψ}}] 6 πηδάθ ἃ τυΐη. ὙΠῸ 

᾿τηρ θπθπΐ τγὰβ ἃ ϑεπητς πιεῖ μοά οὗ ἐχϑουῖίοη, ἃπά, 85 δίες. 
Βᾶγ5, ἴο ΡῈ ἀϊβείπρυϊπηῃθα ἔγοπι ἴμ6 Ἐομηδη οτυςϊβχίοη. δίες. 
εἰαΐπηβ {μαΐῖ ἱτηρδίοιηθηΐ οχίβϑίεα ἀπηοὴρ ἴῃ6 Ηδῦτενβ, οἱης 
Νυ. 25 2 5. 215. ΒΒ. ϑ8κγ5 σοστεοῖν {παὲ 186 πιοιῃοά οὗ 
ἐχθουζίοη γᾶ ἀποοτίαίη. Ηετγοά. (6568 ἴο {πε συβίοπι ΔΙΏΟ 
{πε Αϑϑυτίδπβ (1,19). ὙΠῸ ννοτὰβ πιὰ θὲ τεπάθγεά, “εἰ ἰπὶ 
θὲ ΠΠ64 ᾧρ δπὰ βίυοϊκ ὑροη 11 ((Π6 Βεαπι). ΤῊΣ Ρυμβῃπιθηΐ 
[ᾶ5 αυϊΐϊε ἃ ἀἰδεγεπί ἔτη ἰη Ἐ54. 651, [εἱ α δέαπι δὲ ῥμϊοα (γονι 

μὶς σιυπ βομδο, αμὰ ἰοἱ πῆγε δὲ ἅμηρ ἱπεγέον, απ κῖ5 ῥγορεγίν 58α]]} 
δειονπο ἱμκὸ κἰπρς. ὙΠδῖ Πα5 ἃ τΐοτγα τποάθσῃ δπὰ 655 Οὐ θηίαὶ 

ποίε.---12. ΤῊΪ5 νεῖϑεὲ μᾶ5 Ὀδθῃ βΈΠΕΓΑΙΥ ἀἰπογεαϊοα. Ἐπά. 

μᾶ5 [86 οὔἱρίηδὶ ἰεχί, ἢ ψ πᾶν ᾿υάρσε ὈΥ ἱπμθγεηΐ δίμεββ, {π5: 
απὰ ἐπε Γιογά, τυποϑε παρ ἰς σαἰοά ἰἤεγε, «᾿μα]] απ μίαίο αἰ εἷμε5 

απ {πὸ παϊοη τυῆο εἰγοίο!ος [ογίδε ἠἶδ παπᾶ 0 πίμαεν οὐ ἰο κατ ἱπαὶ 
μομδο οἵ ἐπε 1ογά τυδίοδε ἐς ἵπ συ ογδαίοι. ὙᾺ6 Ἡτὶζεσ 85 ἴῃ τηϊηά 

[86 Ρεΐίν πείρῃθουγβ οἱ Τυάδῃ, ψμὸ μδά βῃονι πιαγκεαά Ποβ- 
ἘΠῚ  ἴο {πὸ 7εννβ, δηὰ ΠΟ ἃγὸ ποῦν ψατηδά {μαὶ ὙΔῆνν ἢ ἷτη- 
561} 584}} ἀο {Β6πὶ Βᾶγπὶ 1 {ΠῸῪ ὈδΓ 86 ῥρσόρσεββ οὗ {π6 [δπρ| 6. 
Α5 [δε Κίηρ Βαά βουρῃΐϊ (Π6 ἔανουγ οἵ Δ, ΘὮ ἴου ἢἰβ οσῃ πουβα 

(νυν. 1), 380 με παίυγαι!ν ἱῆνοκοθ Ηἷβ ἀϊβρίβαδϑυταε ὉΡροὴ 8}} 80 
ἰπίοτίοσε [ἢ [μὲ τεβιογδίίοη οἱ δὶβ οὐ]ῖ. 

8. ΣΠγ] ΦΒΑ μμ45 δώσετε, ἰογροϊιίηρ ἴΠε ἢ. Ρ.--Ἰ 2}. Τς 8[. βδου!ὰ 
Ῥε βεοοπά ρΡ.---Ἴ 00) 0} ὦ μαχρὰν ὄντες, μ. ἀπέχετεϊ-, ΕΞά. ἀπέχεσθαι. 
-- ποτ] ὦ ἐκεῖθεν, Εϑ4. τοῦ τόπου ΞΞ ἽΣΝ-10.---. ΝΥ ΠΠῸ] ἰ5. ἰδεῖς- 
ἷπρ ἴῃ Φβ, Μασ. ομλ. 130, οἱ ἀφηγουμένοι τ. ἼουδΑ, Ἐπά. ἔκαρχον τ. Ἰουδ. 

Ρτεβχίηρ τὸν καῖδα κυρίου Ζοροβαβέλ.----"209Ὁ] τ“ ὦ Ἐδά, μὲ τυυβὲ οτι. 
Ὁ, β'ποβ ὩΦ 88 ΜῈ] 48 ΓΓῸ ἴβ8 80]. οἱ 1.2». Εϑᾶ. 888 8 -᾿ δἴΐεσ ὉγΌ: 
ὁλοσχερῶς οἰκοδομῆσαι καὶ ἀτενίσαι.---8. .39] ἘΞά. 638 αἰχμαλωσίας -Ξ "3 ν᾽, 

ἃ πογὰ ποῖ ἰουπά ἱπ Β. Αταπι.---Ἴ5Ν] Ἰαοκίης ἰπ ΦΒΑ, ἃ ἱεχὲ ἀρρτγονθὰ 
ὉγΥ Μασ. Εβά. [85 μέχρι Ξε “. Κοϑθῦ, Ἐβά. ἐπιτελεσθῆναι, 50 “ἀπε ἴῃς 
Βουβα οἵ Οοά 8 δΒηϊ3ε4.""---95:] γ5|. ὙὍὙΠα πογὰ οσουγβ ἰῃ ἰαῖς Ηςδ. 

δηα {π6 τηηρ. 18 οἰ θαυ ἐβίδ 5 μι θα ἃ8 “Ῥγορετγίν.᾽ --πϑρον]. Κ᾽. οῃ 55. 
-τϑ. 1πφπ] οἱ. οἵ ππφη ἱ, ὦδβα ὑστέρημα, Φ"- δέον.---Ἰ Γι 52] (ΗΘ. 
ὮΝ ὙΦ) Πλ68}5 “γουης θυ}. Κ5.᾽ ὙΪ5 ἰ8 αβϑοςϊδι θα 1} ων. 45- 112 τὸ 
2. Βιυῖ }3 ἰβ ἰδοκίῃρ ἴῃ Φ"- ἀπὰ ἰπ Εϑά., αἴϑο ἴῃ ν. 11 γ17, ἀπὰ πᾶν ανα 
Ῥεε ἰηἰγοάυςεα ποτε ὑπάδγ (δες ἱπῆμεηος οἱ ων. ὦ δα5 ἴἧγϑς τεπάσογ- 
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ἰπρϑ5 οὗ 1υ : βοῶνδα͵ μόσχους“, ταύρους "5 -, Μόσχους τᾶν Γορτεβοηΐ 522. 

--ὧὖν κ᾿ νἡ ΦθδΑ ὃ ἐὰν αἰτήσωσιν, τεσ ΐης ὃν, ἀπὰ Βείηρς ἃ τερειϊ οι 
οὗ “5 “Ὅνοῦ. Φδϊ- Βὲ8 ἀρρδγεηίγ ἃ ἀυρ., (Ὡς ἀρονα ργεοοάθά ὃγ ἀπα- 
ραλλάχτως, ἃ ποτὰ [ἰοιμηὰ εἶβνγ. ΟὨΪΥ ἰη Ἐδβῖ, 2:85 (Αροςσ.), δυξ πο ἢ 
ΤΑΔΥῪ τορτγεϑεηΐ οὐγ ἰεχί, βίηοα “πο μδηροαο γ᾽" πνουϊὰ θὲ ἃ 5υϊίδοῖε σε- 
ἀετίηρ.---10. γγ] Μασ. ὃ. “:5.-τῦ πΥθ2] (Όπ. 25 ἢ) ἰ8 ἃ Ηεδγαίξη, οοσυ- 
της ἴῃ 1 (πῃ. 85) δηιὰ νεγὺ οἰΐεῃ ἴῃ Ρ; (δ εὐωδίας ρίνεβ ἃ στους 
56Ώ56.---ἰῦχ} Μασ. ὃ. "9, [ἢ ΑΞ. βαΐξι ἰ8 υϑοὰ ἰῃ 86η86 οὗ “δηϊτεδῖ,᾽" Βυΐ 
ποῖ ἴο ῥγὰν ἴο ἃ ἀεἰΐγ, Ζίπι. ΚΑΤ." 5. .).--τνῦ] Φι- σωτηρίας, ζωήνδα͵ 
ΤΟ ἔογτηεσ τον τεργεϑεηΐ 8 ἱμεοϊορίοδὶ ἰηϊεγργείδιίοη.---11. πο] Ποτὲ 
ΟὨΪγ ἰπ Β. Αγϑζῃ., δυῖ ἰξ 5 ἃ σοπηπιοη ϑεπι τς τογὰ δηὰ ὁοςσυ8 4 ἴ. ἴῃ 

Β. ΗεΡ.---ἢ»] { Βεγε οὐἱγ ἴῃ Β. Αγδπ. Ρε. ρββ8. ρίς. ΤΈς ψοσὰ οοσυγβ 
τπῖος ἰῃ ἰαΐς Β. Ηδςῦ.---ἘΠ0]. ΤΈΣ πη. υδυδὶν κίνθη, “ 5πιϊίς,᾽ ἰ5 
βοδγοοαῖν δρργοργίδίς βεσε᾽0 ΒΒ. εἶνεβ ἵνο ἰάδδ58, οῃς οἵ ἱσυραϊεσαεης 
(υ. 5. ηΡ1) δηὰ ἴῃς οἴμεσ δὶ]. Τῆς ἰαϊίεσ πουἱὰ ἱσαρὶν οτυςϊχίομ, 
πβεγεαβ ἴμῈ πῆρ. 5 ὑμραίϊονιοηὶ. ΟδΑ χληγήσεται χῖνεα 86 ἴγις 
8εηϑ6. (δ- μ45 καγήσεται, ΜΟΙ 8ᾶ5 ἴῃ την. ἐρερῥαῖδ.--τῦν} Ο τὸ 
χατ᾽ ἐμέβα, εἰς διαρπαγήν. Πῃ. 25 3" ἴ. 76ηϑδῃ ΘΟΙΏρΑΓΕβ 4.5. παισαΐμ, 
“τα ΐη" (ΒΏΒ.). Τα πη. φίνεη “ἀυηρΒ}}}" 15 ποῖ δρργορσίαϊς, ᾿δουφῇ 
1μδὲ ϑθῆβϑε 8 ἰουπὰ ἰῃ Ταγριπι; “τυΐπ᾽" 15 δεϊίεσ ἱπ Ἄνεσυ οαϑ6. Οδ'- 
“ρἰυπάοτ᾽ νουϊὰ εἶνε φοοά 5εηβ6, δυὶ ἴξ 5 ἀυ. ψ μεῖς ἐμδῖ τηησ. 
8. ραστη 5815 16.--- το} Ἰδοκίηρ ἴῃ ὦ, δυὶ ἑουπά ἰῃ Ἐϑὰ.; “Βεβί 65" οσ 

“ἴη δδαϊίου ἰο᾽ 8 Βεϊϊοσ [ἤδη “οῃ ἢΐ58 δοοουπίὶ,᾽ 5ἴηςε 86 Ἰαῖΐοσ 
που]ὰ Δρρὶν ἴο Ὀοΐῃ ραγίβ οἵ (ες ρυμίβῃπιθηι.--- 135 15 τεραγάθα 88 
βρυγίουβϑ ΟΥ̓ νἱγίυδ!ν 411 τιοάδθτῃ ϑοβοίδγβ; ϑίῖδ. εβςὶ. 11,.:35, Κοβί.", 
ϑίεζ. Μεν.", Μεγ. διρυπιεηΐ ἰβ ἱγρίςδὶ: “1ἰ 8 αυϊῖς ἱπηροβϑῖθία 
δὲ Τδγ. ἴῃ δὴ οἱδςοίαδὶ ἀοουτηεηῖ βῃουϊὰ ς4}1 ἴῃ αυεβομ (ῃς οοπεϊη- 
ἀδηςς οὗ ἴῃς Ρεῖβ. βονεγείστιι ν δῃὰ βρεδᾶὶ οἵ Κίπρβ δηὰ ρεορὶεβ ψῆο ἴῃ 
ἴδε ἔυΐυτε πισμξ πᾶκε ἢἷ5 ογάεγβ ἱπορεγαίϊνε.᾽" Βειγίῃ. ἀείεπα5 [86 
Ραββᾶϑε, Ὀυΐ ἀοε8 ποῖ ρὸ ἔδσ σπουρῇ. Μᾶς. γεὐδοῖβ πσστῦ 858 οἱ. τ ῖἢ 
τείεσεηοε ἴο Απιίοοδιιβ Ερίρμδηββ; θυὲ ἴδε αἷκ. Κγβ8. 41} βίον (δὲ βοπις 
πογὰ θείοηφβ μεγε, (Βουσῆ ποῖ [8 ὁπ. Ἐϑά. βεσε οβεῖβ ἃ βίπιρίεσ δπὰ 
Ῥείίες ἱεχί: ὃ χύριος, οὗ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπιχέχληται ἐχεῖ, ἀφανίσαι πάντα 
βασιλέα καὶ ἔθνος ὃς ἐχτενεῖ χεῖρα αὐτοῦ χωλῦσαι ἢ καχοκοιῆσαι τὸν οἶχον 

κυρίου ἐχεῖνον τὸν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. Τῆς Πευῖ. ΡΆχαϑε 8 πιοσε δοουγαϊεϊ ν 
ξἰνει ἴδῃ ἱπ ΜΎ. 1. πόσα ἴθδη Ῥ ἀρρεδζβ ἰῃ ἰδὲ ὑσορτασιστις οἵ 
1δε τεβίογαίίοῃ. 

183-18 -- Ἐξά. 7.5. ὕπο ἰδπιρῖθ ἰ8 δηΐδηοά δηά ἀφάϊοαϊοά. 

Ταιίεηδὶ δηὰ μἰ5 ἔεϊοντβ τεβρεςοίοα [ῃς ἀεοτες οἱ Ὠδς.; ἴδε ποσΐς οὰ 
ἴδε ἰεταρ!ς ττᾶ8 ρυϑβεοά ἰογνγαγὰ δηὰ βηΐϑῃθά ἴῃ ἴῃς 61} γεᾶς οἵ Πᾶγ. 
(ξτς 8.0.). Α ὄ58εγνίος οἵ ἀδάϊςριίοη νχὰ8 με; τηδὴν ββογίῆοεβ ψγεγα 
οβεγεά; [μ6 ρζ. δηά ἴκν. ψεγε δϑϑίρηδά ἰδεῖν ἰδϑῖκϑ δοοοσάϊηρσ ἴο ἴδε 
θοοῖκς οἱ Μοϑεβ. 
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18. Ους ἰεχί ρσίνεβ Ὀυΐ ἃ ζεπεγαὶ δπὰ του βἰδιοπιθηΐ, {παὶ 
Ταϊίεηδὶ εἰ αἷ. δέοαιδε αγίμδ ᾿ς κῖηρ μαά 5εη αοἰφά αοσοογαάΐμρὶν 
τοῦδε αἱϊ οαγε]; αὶ ἴῃ ἘΞΑ. 1815 15 το ἀπιρ 1864, [οἠοιυΐηρ οἱοδοῖν 
ἐμε οοηηηαμά5 οἵ Κίπρ Τραγίμδ ἐμεν τοῆδε αἱ σαγε ῥγεδίἀοἀ οὐεν ἐξξ 

μοῖγ τοογᾷς ἰαδογίπρ τοὴδε {διε οἱάογς ο[ ἰδ ὕες απὰ ἰορερίο οἤδοονς. 
ΤΙΙ5 15 νεγῪ ὑπ] κε ΜΤ', υΐ ἰἴ ἀρτοεὲβ σὴ {πὸ ἘΞά. νεγβϑίοη οὗ 
ἴδε Ῥαγίυβ Ἰεϊίε (ο΄. ν. ὃ). ὙἘΕ Ῥαββασθ 18 Ββαγὰ ἰο δχρίδίῃ 88 
ἃ ἰαῖες δα ἀϊτίοη, σἰπος {π6 [ετγ8 πουϊὰ ποῖ 6 [κεν ἴο ἱηνεπὶ 
ἴδε ποίίοῃ (πὲ Βοβί!]ε ξογείρτιοτβ ργεϑι θα ονὲσ [86 σευ άϊηρ 
οἵ [δε ἴδίαρίε, Ἔβϑρεϑοΐα!!ν 45 {μον πὰ τεὐεοϊοα {πε οβεγοα ϑβϑἰϑξί- 

. 8π0ε οὗ (με ϑαπιδγίίδηβ (4:-3).--14, Αηπά ἐδ οἷάεγς οΓ ἰδ ὕες 

διε! σμοοοϑΣ ἱγ δοσαμδε οὐ [δ ῥγοῤῥεσγνίηρ ο Ἡαρραΐὶ απὰ Ζεοϊα- 
τία!] ς΄. οἰ. ὙὍἘδ τοίδγεμοθ μϑγα 15 ἴο [86 ργοῦ θη δῖ μοπλα; 8]]} 

ουϊνατγα αἰ θηου [65 μα Ὀεθη ονεγοοσης ὈῪ [με ἄθογθα οὗ Πατγίυβ 
οοπῆστηίηρ [Παΐ οἵ Ονταβ; θαϊ [Π6 θοΟΚΒ οὗ {86 ρῥσορμεῖβ παπιϑὰ 
ἃῦονε 500 {παῖ ἴπ6 7ε)2 {μειηβοῖνεβ ΜΈΓ Ποῖ ΝΟΓΥ ΘΕΡῸΓ ἴο 
εηραζα ἴῃ Ρυδ]ς ψογκβ; ἘΠΕ εγα δγουβοὰ ἴο {μεῖγ ἀυν δὰ 
Κερῖ δὲ ἴ Ὁν ἴδε ἱπβρί πρὶ ογδο]θβ οἵ {8686 ὑσορμεῖβ, ίϊβουῖ 
συ Βοπὶ {Π6 σοτητηδηα οἱ σοὐἀ ἀπά {με εὐϊςοίβ οὗ Κίηρβ ψουϊὰ μανε 
Βεθῃ δἰϊκε ἱπεβεοϊίνε. ὙΒΟ τπεηξίοη οἱ Ασίαχογχοϑ ἰβ5 ἃ ρῖοβϑ, 85 
δε Ῥεϊοηρϑ ἴο ἃ ἰαίεγ ρεοά. Αϑ τὲ Βανε {πε βἰπρυ]ατ, αΐπρ οἵ 
Ῥεγβῖα, Ὀδγίι8 ΟΓ ΟΥΤῚ 5 ΤΥ αἰ5ο ὃ6 ἃ 9[οββ.---1δ. 4η4 ἐμὸν σοη- 
επμοά ἰμαὶ κομδο μρεἱ ἐλ ἐεἐγὰ ἀαγ ο ἐπε το Αἀαγ]. ὙΤΒΘ νοτὺ 
ΤΑΘΔΏ8, ΠΙΓΘΓΑΙγ, ὄγομρη! ομὲ, οὐ οογδέμμοά μὴ ἐ! τας βηϊσμοά. 
Ἐβά. τεδάβ 234 ἄδυ. Ἂἀαγ οὴἱν εἰβεύβογε ἰη Ἐδβι. (81) 5 ἃ Ἰοδη- 
ΜΟΓὰ ἔγοτλ ἴΠ6 Βαδυ]οηίδῃ, Τὶ 15 {πὸ σ2ίἢ σποηίῃ, ἘεῦτυδτΥ-- 
Μαῖομ. Ουγ ἰοχί τυη8, τολίος ἐδ ἐδ οἰχίδ γϑαγ οἵἩ ἐδ τεῖρη οἵ 
Ῥανῖμς ἐλ κίηρ). ΝΕ ταυβί τοδά οἵ ἐλ οἰχίβ γδαν οἵ Κίηρ Τανίμς, 
8ἃ8 νὰ βηὰ ἴῃ Εϑά., ΟΥὙἩΤΛΟΓΕ ΡΓΟΡΔΌΪΥ δη οτἱρίηδὶ ΗΘ ΌΓΟΝ ὙΘΔΓ 
ν͵ὦὰ8 ἢγϑί ρίνεη, ψἘΙΟΒ τγᾶ5 ΒΥ πομτοηΐβοα τ [ἢς Ῥεγβίδη τείσῃ. 

ΤΕ ἰοπρὶς 85 δηϊϑῃοά, δοοογάϊηρ ἴο 186 ἰδχί, ἴῃ [86 βρσίηρ οὗ 
δι Β.6. 

16. Τῆε 5οῆς οἵ 1Ξγαεῖ ἴῃ ἀρροβίεἴΐοη τι πο βίδη 5, ἐχ6 
Ῥνϊεείς απὰ ἰλε Γευΐες αμᾶ ἐδε τεϑὶ οΓ ἐμ 5οη5 οἵ σαῤίἰοἶ))]. ὙΒδὶ 
ἶ5, [με88 ἴὮγεε οἶδββθβ σοηβίϊαἱοὰ (Π6 ροβίοχι!ς οοτησηυηίτν.--- 
Μαάε α ἀεάϊσαξίον ο[ ἐδε ποιδο οὔ Οοα ιυὴῇ 707]. ὕροι (δε οοτι- 
ῬΙεϊοη οὗ [86 σψοῦῖς {ποτα γὰ58 ἃ ἰογίι! βεσνίος οἵ ἀεδάϊοδίίοη. 
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Ἐδβά. ρῖνεβ αυἱΐε ἃ αἰβεγεπί τεδαϊηρ, ἐδ6 δορς οἵἩ 1ςγαοὶ απὰ ἐΐε 
ῥγίοσίς αμὰ ἐδα 1, ουἱίο5 ἀπά {46 τοδὶ οἵ ἐδ056 ἤγοηι {1:6 σαῤθὴγν τῆο 
μαά 7οϊποά ἐμοηε ἀἰά ἴπ ἀσοογάαμοε τοϊἐἶρ ἐδοδε ἔμπας ἵη ἰλα δοοῖ 
οἵ Μοςοβ. ὙΙβ 15 ἱπίδγεβείηρ ἔγοπλ ἴΠ6 ἱπιρ]Ἰσδίϊοη (μᾶξ τηδην 
ψ80 Βαά τεϊυγηθα ἔτογη εχὶϊα μα [Δ Κθὴ πὸ ρατγί ἱπ {με τευ} 4- 
ἴηρ οὗ 188 τοΠΊρ]ε, ἃ βἰδίεπιθηΐ ἴῃ ἰἴ561 ΒΙΡΉΪν ρσόραῦ!θ. Τδε 
τοίδεγθηοα ἴο {με τεαυϊγεπηθηΐβ οἵ [με ὈοΟΪκ οὗ Μοβββ 5 ἐεχρ  αἰπεά 
ὈΥῪ πε βδογῆςεβ τηδάς αἱ ἴῃς ἀδαϊςαίίοη.---17. ΤῊΣ υπθε 5 
οὗ [86 δηΐπι8}5 βδουῆορά, τοὺ Ὀυ]Π]ΟΟΚ5, 2οο ΓΑΠΊ8, 400 8 Ππ|05, 

δηὰ 12 Πε-ροδίϑ, ἃγῈ 5114}} σοιῃραγεά ἴο ἰμοϑα οβεγεά ὈΥῪ ὅ0]ο- 
τηοῃ δῖ {πε ἀφαϊοαίίοη οἵ {με ἢγβί ἰθρίθ, τ Κὶ. 85- 55, ἀπά ἃτα 

ποΐ υπϑυϊίδ ]6, ἰῃ σρὶτα οὗ 516ρ.᾿5 ἀουβδί, ἴο [με Ροογοῦ σοῃαϊοῃ5 
οὗ π6 πεῖν σοτηπλιη ν.--- ὸν αἱ! ]σγαεὶ αοοογάϊηρ ἰ0 {46 Ἠμ ΜΙ ΕΥ 
οἵ ἰδ ἐγίϑες ο 1ςγαο]. “ὝΒοβε τεϊυγηθά ἀδξεγηθα {Πποηβεῖναβ 
1.6 τεργοβθηίαίνοβ οὗ 41} 15γα6]᾽ (ϑ51ε:.). ὙΠΕΥ τὰν πᾶνε 
ἰάθη ἴο μεαγί {μεῖγ Ὀσείβγεη βοαίςογεαά ονεῦ ἴῃς ᾿νοῦ] ἀηα τηδάς 

ἴῃς οδετιίηρβ ἱπ {μεῖς 68] .---18, Αηὰ {δεν ἐπίαδιἐεἠφά ἐπ6 
ῥγἱοδὶς ἐμ ἱμοῖν ἀϊυϊδίοης ἀπά ἰδ 1,ουΐδος ἐμ ἐμοῖν οἰα5565).  Αςοοτά- 
ἴῃς ἴο 2 (ἢ. 255 [δὲ ῥγίεδίβ ψοσε ββίδ 15 ῃ6α ἴῃ αἰνίβίομβ ἴῃ 
7οβἰδῃ 5 πὸ. ὙΒῈ ογάογίηρ οὗ 186 ῥγδβϑίβ δηὰ 1,εν 68 5. ἀ6- 
Βοῦρα ταϊπυῖΐοὶν ἴῃ τα ΟΒ. 223-26, ΘΔ 0ἢ οἶα85 οἵ ἀϊνίβίοῃ θείη ὁπ 
ἄυΐν ἴογ ἃ θεῖ δἱ ἃ πηθ. Ἐοσ ἴῃς οοπάϊοη ἱπ ΝΊ. {{π|68 Ὁ. 
1λι. τῦ. 8 Ππτ ον ἰδ τογυῖοα 9 Οοά τυῖο ἐς ἐπ εγμδαίοη. ΟΦ" 
ΒΒ ον ἃ ἰαίθσ οοποερίζοῃ, γοδαϊΐηρ, [ον ἐδ δογυΐοο ο[ ἐκ ποῖγ ἐπὲρρ5 
οἵ ἐλα πομδο ο[ὁ Οοά. Ἐ5Ὰ. τεδάβ, σμὰ ἰδ ῥγίοδσίς αμά ἰδε 1,υΐίες 
σἰοοά ἐμ {μ|| υοϑίνιοτγίς, σοοογαΐηρ ἰο ἐποῖν γίδες (ΟΥ οἶα5565) [ὁγ ἐδι6 

τυογὰς οἵ (“6 1ογά.---- Αοονάΐηρ ἰο ἰδ τονε περ οἵ ἐμὰ δοοῖ οἵ Μοϑε5) 
ἡ, 6.,) ἃ5 τ ἴδῃ ἴῃ [6 θοοΚ οὗ Μοβθβ. Κ΄. Νυ. 3, 8. Ἐβά. δαάϑ, 

απ {{π| ραϊοξοορῥεγς αἱ εαοῖ καίε, Ὀαὶ ἰμαΐ Ξβυρχεβίβ ἃ ρετοά δἰζεγ 
Νεδβεμλδῃ μαά Ὀυϊ] {Π6 νν8}15. 

138. Ν.» ἢ Ἐϑά. 8 858 (οἱϊονγβ : χαταχολουθήσαντες τοῖς ὑκὸ τοὺ βασιλέως 
Δαρείου προσταγεῖσιν ἐτιεστάτουν τῶν ἱερῶν ἔργων ἐπιμελέστερον συνερ- 

γοῦντες τοῖς πρεσβυτέροις τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἱεροστάταις. ΤῊΪΒ αῖνεβ ἃ 
εἶεᾶν βεθβϑε πε ϊοῦ ἰ5 ναπιίηρ ἰη ΜΤ.---14. υτῦχο] ἴος παῖς (ὁ μα5 οἱ 
Λευεῖταιβα, κατηύθυνονῖ-, Ε5Ξ4. εὔοδα ἐγίνετο τὰ ἱερὰ ἔργα. Τὴ ποτὰ ἰΞ5 ἴο 

θὲ ἰδίαι δάνεσγοίδ! ιν τῖεὰ 1.)2, ἐλεν δι! σμσοοσς [μ]]γ.-τοῦνβλ2) δηὰ ΥἹΡ 2] 
8: πδηϊηρ ἰη ἘΞὰ. Μ΄." 8 τεζαγάθά 85 ἃ αἱ. ΌὉῪ τδην (Μασ. ϑΐεξ. 

Μεγ. εἰ αἰ). ΜΙ Βεγία. τς αιιϑὲ ἐχοῖθα (86 ἤδπὶς οἱ Ατγὶ., πϑίοὰ 
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δηάϑ5 ἃ ρίδςα Βεγε οῃ δεζουηί οἱ 41-3, ([Πουρἢ [ῃ6 πᾶπὶς 8 ξυρροτίεα ὈῪ 
811 δε Οἷκ. γτββ. ϑίεξ. υὑγρὲβ δζαίηϑδὶ 86 ραββᾶψε (με σου ηΐηρ οἵ ἃ 

οομσηδηα οἱ Οοὰ δηὰ οἱ ἴῃς Ρεγβ. Κίηρβ. Βαυΐ ἰῃ Εϑά. ψὲ δπὰ ἀἰβεγοηὶ 

νογὰβ υδεα: διὰ προστάγματος τοῦ χυρίου---μετὰ τῆς γνώμης τ. Κύρου 

χ. τ᾿ λ., δγ ἐς οοπιριαπά οΓ Υ̓ αἰιυεὴς απ τυἱἐ κα ῥεννεϊσδίοη οἵ νυ. ὙΒαὶ 

Ῥαγί οὗ {μὲ ἰεχῖ βθετηβ ὑπου)θοιοπδ 6. 1.22, 22] ἃγὲ Βοῖὰ ἰδοκίηρ ἴῃ 
Ἐπά., ἀπά Βεγίῃ. πιᾶν θὲ τίη ἰπ ομδηρίης ἰῃς Ἰαϊῖες ἰο “Ῥιορδείβ." 
Οἰβεσγνῖϑε ἰξ ἰβ ἴο θὲ ςοπιδίηθα τΐτ θοὸν, ἐμεν βηπίσμοά διηϊάὶπρ.--- 

16. κ᾽1}5] οὐ ΟΥ. τὴν, ΚαδυίΖζβοι," ργείεγβ ἃ Ὀ]. ἔοστα [1 Φ,, δάοριεὰ ΒῪ 

Μασ. οὐ θαϑ5ἰ53 οἱ ὦ Η. Καυίζϑοι ἰπίεγργεῖβ 85 ἃ ρ858. ἔγσοσαι Νγκ, δυΐ 

Ῥε. τεραγὰβ ἴξ ἃ8 ϑηιδίεϊ ἔσοσῃη ΒΑΡ. σϑμ, δῃὰ ἐμαὶ δἰ5 θεϊίεσ. ΤΈς υϑιδὶ 
τοπάοτίηρ, “σοπιρίεῖς,᾽ 11 ποῖ βεγνθ Βεγα ὕ} 658 τὰ ἀΐϑβροβε οἵ ἰῃς 
[ο]]ονσίης ἽΨ, ψΒίοἢ 8. ττε] διϊεβίθα. Ὦνε οδπποῖ 580 “186 βηϊββοά {ῃ6 
Βουδ8 ὑπ: (δε 34 οἵ Αἀδγ᾽"; ἰμδὲ ἰβ πο Ρεϊζοσ ἰπ Ασϑτ. μδῃ ἴῃ ΕΠ 58. 
Βαυϊῖ ἔτοπι ἴδε τοοὶ αξὸ νὰ σεῖ “πον Ὀγουρῆὶ ουἱ οἵ ςοπεϊπυκα με ποσί 

ὑ 11}, εἰς.--τππθη ὉΝ] Εϑά. τρίτης χαὶ εἰχάδος. 11 ἰ8 ἱτπηροββίθ]ε ἴο 

1ε}} Βῖς ἰεχὶ ἰ5 τῖρμΐ, που δίερ. [ον Οὐΐμςα 'π ῥτεξεγτγίηρς {μα 
Ἰαϊίεγ. 7058. (4ππ|. χὶ, 4, 7) ἀῦτθεβ στιὰ Ἐϑα.--- ΝῊ ν] 8 σοί δ ὩΪΥ στοηρς. 
Ἐβά. μᾶ5 τοῦ ἔχτου ἔτους βασιλέως Δαρείου. Μεγ. (Ἐπ.5) βιρροβεβ 
βοῆς νογὰϑ ἴο Βανς δι] θη ουΐ, δῃὰ βυςρεϑβίβ, “(μδὶ ἰβ (86 τ 2ί ἢ τωοπί}) 

οὗ με 6:8 γεᾶγ οἱ Ῥδσ.᾽" εἐσρ᾽δπδίογυ οὗ ἔμε ΒΡ. ἔετπι Αἀαγ. Τὶ ἰ5 
ΤΆΟΣΤΕ ΡΙῸΡ. ἴμδὲ ἃ γεδᾶσ νγὰϑ βγϑβί ρίνοη δος. ἴο ἃ [6 γίϑῃ σα οηδσ δπὰ 
ταὶ {8 ἀδίε νψὰ8 ἀτορροά δοοϊἀθδηΐαιν. ΟΦ - ἐγίεβ ἴο μοῖρ δἱοὴσς ὈῪ 
8δῃ δάαϊτίομ οὗ ἕως, {μ8υ8: ὃς ἐστιν ἕως ἕτους.---17. 1.0] Φὦ μόσχους, 

Ρυὶ Εϑάᾶ. σογγθοιν ταύρους.---Ἰ 1 Ν} Φὦ ἀμνούς, Εϑ4. σπίτι Βεϊίεγ Οἷς. 
ἄρνας.---ἸἼ}» γ 0] ὦ χιμάρους αἰγῶν, Ε54. χιμάρους. ΤῈΣ 58πι6 τοάυη- 

ἄδῃον ἴβ ἰουπὰ ἴῃ ἰαῖϊε Ηεῦ. Ῥη. 853 2 (ἢ. 2931, θυϊ ο΄. 8:, [Ιπ 
Ιν. οὐ ἴῃς Βο-ϑοδὶ ἰβ ἃ βἰη-οὔεγίηρ.--- 022] Εϑα.ΒᾺ φυλάρχων.---18. Γ02}} 
Δ ἢ τείεττεα ἰὸ ὑμῈ  υϊάϊηρ 'ἱπ ς᾽ Πεγὲ ἱπεϊοαίεβ 86 ἰειωρὶς οὐἱῖ. 
-τκαῦμ] -- ἁγίων οἴκου τοῦ θεοῦ.---ρ0}] Φ'- βιβλίῳ νόμου. Εδά. 5645: 
χαὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ᾽ ἑκάστου πυλῶνος, 3 Ε5ά. εἰ οείξαγὶξ ῥὲγ οἰπρίας ἠαπμας. 
Ὑμῖβ ραβϑαϑα 5 ἱπηροτγίδηϊ, ίοσ ἰΐ ̓ ηἀϊοδίεβ ἐμδὲ ἰς Αγϑπι. παιταῖϊίνε ἢ85 
Ῥγοίκοῃ οἱ δργυρίὶγν. Τα βίογυ εν θμι]Υ πεηΐ οἡ ἴο ἀεϑογῖθε {μ6 ἴπ- 
β:Δ]]διΐοι οὗ οἵμεῦ οὔιοϊα!5 οἵ [μῈ ἰεσαρίθ. ὙΌΣΤΟΥ τεραγάβ (6 ποσγὰ8 
838 ἴδε ποσί οἵ ἴῃς σῃτ. Εϑά. ργοῦ. ἰδοϊκοὰ ἔγοπι Γ2)Π ν. 16 ἴο ὈΟΦΥΎ3 
ν. 18. 85 5δονσῃ ὈΥ ἴδε τερεδίεα ἐν τῷ Μωσέως βίβλῳ, δηά Ὁ ἴδε βυ8- 
Ῥἰείουεῖν εἷοβε δαιεοηθηΐ ἢ} ΜΤ. 

ΕΖΒ. Ο615:33 τ Ἐ50. η1015. ΤῊΒ ΟΒΘΕΒΨΑΝΟΕ ΟΕ ΤΗῊΕΞ 

ῬΑΒΒΟΡΨΕΕ. 

ὙᾺ5 ρϑββαρε [89 βυδετοὰ ΠΠ|ωὸ τῆϑην οἴδες ραγίβ οἵ {μεϑςὲ θοο 5 ἔγοτῃ 8 
του] δείοη οἵ (με ἰεχὶ. ὍὙὨΣ ρυζροθε οἱ {86 στη! ατίομ ᾽5 ρα. ΤῊΘ 
Ῥαββᾶϑε ν᾽85 δίἰδομβεὰ Ὦγ {με Ὁγ. ἴο ἴῃς ἰετιρίο- δυϊ ἴῃς βίογν, δπὰ ἔπεα 

νὰ τοούϊδοᾷ (0 πιαῖς ἰξ οοπίοττα ἴο ἰ(8 πο ροβί τοι διὰ ἴο ἴῃς ἰάεδ8 
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οἵ ἴδε οὐϊίοτ. Τὸ οομργεδβοπὰ τ βδὲ γα μανα ἰο ἀδδὶ ψ, στὰ σταυξὲ 
δᾶνε (δε οτἱρίπαὶ ἰεχί 50 (8. 858 ἰΐ οδὴ δὲ6Ὲ γεοονοσγοά; δηὰ ἱδμογείοτε 8 

{ταηβἰδίίοη οἱ [δε τεοοπβιίγυςίεα ἰεχί 8 σίνεπ μεῖαε. Τῆς 7υπεἰδοδίίοη. 

ἴογ ἴδε σβδηρσοβϑ ν1}} Ὀς [ουηά ἰῃ (Πε οτ εἰσὶ ποῖθβ. [Ι͂ἢ (85 ραββασὸ ἴδ 6 
Ηερ. ἰδῆσυασε 15 εταρ]ογεά. 

(19) Α4πῶὼ ἐμὲ ϑοηδ οἵ 1ςγαοὶ ξοῤί ἐμ βαδδοῦεν ὁπ ἐδ Πομγίδομεε 
ἄαν οΓ ἰδ βγεὶ φιομῖμ. (20) Νοιο ἰμε ῥγιεϑίς αμά ἐδ βοῆς οἩ ἐδε 
σαῤ υλν τοέγε ποί οἰδαμδοά, δμέ {56 1,ευΐέδς ἰ0 α νιση Ἰοεγε αἱϊ οἵ ἐδοηι 
εἶδαρ, απὰ ἱπεν [ἐλιὸ 1,ουἱ(65] Ξαογίβοοά ἐξ ῥαδδοῦεῦ [ογ αἱ {4:6 5οη5 

6 ἐμα οαρίοἷέν, αμὰ [ον ἐπεὶν δγείάγοι (πε ῥγίεσις ἰαηὰ [ὁγ ἰδόην- 
δεϊνε5]. (21) Αημπὰ ἐδ ϑοης οἵἩ Τςγαοὶ, αἱ ἐμαί παά Ξεραγαϊοά ἐκον»- 

δεῖνος [γοηι ἐδ πριοϊξαμηεδς οἵἩ ἐπε παῤέοης οἵ ἐδ φαγί, αμᾶ ἐλοσο 
εὐἶο μαά τείμγηοά πο ἰλοηι ἤγοηι ἐμ σαῤιϊοίγ ἰ0 5οεᾷ Υ̓ αἰπιυεῖ αἱδ 

ἐδια ῥαδεουεν. (22) Αμάᾶ {μον ξοῤί ἰμ6 [εαδὶ οἵἨ ὠρϊδαυεηφά δγεαά 
δευεῃ 6675, τελοϊοίμρ δείογε Υ᾽ αὐιυοῖι, δεσαμδε κε καά ἱμγμοά ἐκπα 
Ῥηγροϑβε οἵ ἔμα κίπρ οἵ Αι σογγία μπίο ἐβόηε ἰ0 οἰγεηρίμεη ἱπεὶγ παπάς 
7ον ἐμὸ τυογο δῖ οὁἩ γαϊπυεῖ ἐμ6 Οοά οἵ ]5τγαοϊ. 

Α σοΙΡϑΩΥ οὗ εχὶϊθβ μδα τϑοθ ΠΥ ἀγτίνεά ἴῃ ΤυάΔ ΓὨτουρἢ 
186 ἕανουγ οἵ οὔς Κποῦῃ ΟἿὨΪΥ 85 “Κίηρ οἱ Αβϑυτίδ." ὙὍΤῆὲ 
15γδε 1165 δἰτεδάν ἴῃ Τυάἀδῃ οεἰευταῖθα [Πε Ῥάββονεῦ δἷ 118 τορι δῦ 
χης, δηὰ 50 ἔ Ὁ 85 {μεῖγ οοπα!ἴοη ρεγταϊτἰοἀ {πε τεσθηΐ ἀετῖνα 8 

Ραγεραϊεά. ὙΒῈ ράββϑᾶζα βῆοννΒ δῇ δι ραγηδίϊρ ῥΡγοσθβ5 θ6- 
ἔσθ ἴδε 17ἐν τεϊυγηίηρ ἔγομη Ἔχε πὰ ἴμοϑα ΣΟ Μ᾿ σα παίϊνε 
ἴῃ Τυάδηῃ. ὙὍΒεΓε 5 ποῖ ἃ ψοσζὰ δρουΐ [με [6 πΊρ]6 οσ 115 θυ ]άϊΐηρ. 

[1 158 υϑυδιν δϑϑυπιεὰ {μαι ἴῃς ΟὨγ. στοῖς ἴῃς ραββᾶζε 85 ἃ διεϊησ οου- 
εἰυβίοῃ ἰο με τεπρ!ς- δυϊ]αἀΐηρς βίοσν. Τόστεν ποῖεβ ἐμὲ δε ἰεταρὶς 
85 δηϊϑῃοά ἰῃ (ῃς τ21}ἢ πιοπίῃ, Αἄδσ, ν. 15, δηὰ μὲ (ἢς ΟὩγ., τί δἷ5 
υϑ08] ἐχδοίῃεββ ἴῃ ἀδίεβ, 8115 ἰπ με πεχί τχοηῖὰ τὶ [ἢς ἱκοερίης οὗ 186 
Ῥαββϑονεσ. Τῆς (ῇσ. [88 δὴ εἰδδογαῖς ἀεβογιρίίοῃ οἵ ἴῃς οεϊεργαϊίοη οὗ 
ἴδε Ῥαβϑονεσ ἰῃ 2 (Ἐ. 35::, Μδην ρῆγαϑεβ ἃγὲ ἰάδητῖοδὶ ἴῃ ἴΠ6 ἵτο 
Ρϑδβᾶζεβ. Βυΐ ἰῃ οὖς ράβϑαᾶζε ψὰ τὰ. 18αὲ τς ἴν. 5'ενν ἴδε Ῥάᾶββονεγ 
ἴον ἴδε οἴβοῖβ, ν. ", ψἘΠῸ ἴῃ 2 ΟΕ. 35: [86 Ρἤγαβο 18 “ρτγεραγο." [1η- 
ἀεοά, ἴδε ρΡοΐηϊβ οἱ ἰάἀθμεὶςν ἃσγὲ πιοϑεῖν ἴῃ δίοοϊκ ρῆγαβοβ, ψ βίο δὴν 
ντϊες που υ56. ΤΈΣ ΟὨτ. ςδπηοῖ Ὀὲ ἰδς δυΐμοτ οἱ ἐμῖ5 ρίδος, ἔοσ ΒἊς 
που]ὰ ποῖ τυ ]αῖς 815 οὐτὰ ποτ ἴο (Βς εἐχίεπι τὰ ὅπὰ ποτα. ὙΒοβα 
σὸ δἰτρυΐς (ἢς ἔγαστηθηΐ ἰο (Π6 (Ὦσ. ἀο 80 ου ἴδε μα5|5 οἱ ἰῃς οοζ- 
τυρὶ ἰεχί. 

Τβετε 8 ποῖ βυβιοίεπέ ονίάεηςε ἴο ἀεἰετταίης (86 ἀδίε οὗ (δε ρίεος, θυϊ 
βυιςἢ ἱπαϊοδεϊοηϑ ἃ8 ψὰ Βᾶνε βυρρεβί {μδὲ ἰξ Βεϊοησϑ ἴο ἴῃς δδεὶν ρεγίοά. 
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τ τᾶν πεῖ]! δείοησ ἰο {δε {πιε οἵ Ογ., οἐ ἰο ἴδε ρετίοα περ Ζες. δηὰ 
[5 ΟΟΙΏΡΘΩΥ ἄγεὶ διτίνο πῃ [ετυ5. Ο. 3 ἀεϑοσῖθεβ νασγίουις ἰεςιϊναὶς 
1δδὲ πετε Κερὶ, αινὰ 185 τίδγ ἕδνα ὑδεῃ διποῦς ἴβεῖὰ. [ἰ ἰ5 ϑεραγδιοὰ 
οηἷν ὃν ἴδε ἰοὺ Αγδπι. ἱπβεσίίοῃ 4:-615 οὐκὶ πιδν οὔ σίπδιν πᾶνε 5ἰοοὰ 
αἴϊεσ ,ω᾽, οσ ενεὴ ἴῃ ἴῃς εαγὶν ρασὶ οἵ ς. 3. 

19. Τα ἀν ἴον 185 [εαϑὶ 5 ἄχϑὰ ἴῃ ἔχ. 123.--ΤᾺε ξοης οἵ 
κε «αρῥοὶ!}} 15 ΔῊ ΕἼΤΟΥ ἴοΥ δε 5055 οὔ 1ςγαοὶ. ὙΠ656 ἔνγο οἰδ5565 
816 παιηθὰ ἴῃ [8 ραββᾶρε ἴῃ Ἷοοῃίσγαδί. ΤὮΘ 50}5 οἵ [βΞγϑϑὶ δΓὰ 
1Ποϑεὲ σῆο δαά αἰνανβ τοπηδίποα ἰπ Τυάδῃ, δηὰ ἴῃ 80ῃ5 οἵ 
(ες γοϊαδ ἅτε ἴμοβε σὸ τεϊζυγηοα ἔτοτι Βαδυ)]οηΐα.-- - 20. ΤὨὶ8 
νοῦβα ἰη ΜΤ. τυὴβ ἰῃυ5: Τὸν ἐδδ ῥγίεσίς απὰ 1, ενΐες καά εἰεαμδεά 
ἐδπονιδοῖθες, ἰο α νεῦη ἐλεγ τονε αἱ εἶσαπ, αμᾶ ἰκεν οἰειυ ἰδὲ ῥα5δοῦεῦ 

ον αἱ! ἐγ δοης οἵ ἐδ6 οαρ οτέν αν [ὁγ ἐδιεὶν ὀνείδγεν δια ῥγίεσίς απ 
ον ἐμενιδοὶθεσ)ὶ. “Ἐρῖ ᾿βεσϑεῖνεβ᾽᾿ Ὁδῃ ΟἾΪΥ Γεΐεγ ἴο ἴδε [,6- 
νἱϊεβ. Ὑὲ Ἵχργεββίοῃ 15 συση ογβοσης, Ὀὰϊ 1 μ85 [8 βυρροτί οἵ 
811 ἰεχῖβι Νενεγίμείεβθθ ἰξ πᾶν δὲ ἃ ρίοββι ὙΒῈ ἰάδα ἴ8 οἰθαῦ 
(8αῖ δὲ εἰεδῃ 1,ενἱ[ε65 βδογδοθα ἴΠῸ Ῥάββονεσγ ου Ὀεβδὶ οἵ ἴδε 
ἔπο οἶαϑβθβ βἰδίθα ἴῃ ν." ἰο 6 ὑμοϊεδη. Α5 {πε Ῥδββονεσ νγὰ8 
Κερί ἴῃ πλθπιοσυ οὗ (Βς τεΐυγη ἔγοπι {πε σαρΕνν ἰῃ Εσγρί, ἴΒῈ 
ἔεβῖνα! ψουϊὰ Ὀς ΒΙΚΏΪΥ βἰσηϊδοιηΐ ἴοσ ἴποϑα ΠΟ δὰ 7υβέ τε- 
ζυτηοα ἔτγοτι ἴμ6 οχῖϊα ἰη Βδρυ]οηΐδ.-- -21. ΤῊΪΐβ νεῦβα 8150 τὲ - 
αὐυὖγεβ σογγεοίίΐοη ἃ8 ἀῦοναε. “Ἴδδ 50}58 οἱ β5γδεὶ᾽᾽ ἰ5 {τ ΠῈΓ 
ἀεῆποά. Ὀυγίης ἴΠε εχ {πὸ 765 ἴῃ Τυάδῃ μά ῥγοῦδῦὶν 
τοϊηρ] οα ἔγεοϊν 1 ἰΒς βυγτουῃάϊηρ ΡΘΟΡΙ65, σα] δα ἴῃ οὐγ θοΟΚ8 
“86 ΡΘΟΡΙΪΘ οὗ {μ6 ἰαπά." Νον ψἱτ 1με τεΐυγῃ οἵ βοπηα Ἔχὶϊεβ, 
ἘΒοΓα ψὰ8. 8η δαγῃϑί γενῖναὶ οἱ Ὑ δῦσα ουβΐρ, ἰπ {πε ἰηϊογεβῖ 
οἵ ν ΒΟ βοσας οὗ ἴῃ Ι5γϑε 11ε5 αἰββοοίαι θα {μοτηβεῖνοβ ἔσοσα 86 
Ἰοοβα ψᾶυβ οἵ {μεῖγ πείρῃθουτβ.---22. Τῆς Εεαβί οἱ Ὁπϊεανεηοὰ 
Βιεδὰ νγὰβ νἱγίυδ!Υ ἃ ραγὶ οὗ ἴῃ6 Ῥαββονεσ, Ἷοη!πυΐηρ ἴογ 
ΒΈνΘὴ ἀἄδγβ ᾿μογολίίον (Εχ. 1215). [Ιηβίοδά οὗ τοὐῇ 70} 707 Υ̓ αὖ» 
τοοῖ φισάδ ἰδιορε γε)οΐοο] ἰὶ ἴα ὈειοΓ ἴο τοδαὰ στ Ἐβά. γε οϊοίηρ 
δείογο Υ αἰπυεῖι.---Ηε μιγνοά (με κεαγί] (οὐ σομηδοὶ ἃ5 Ἐ84.) τείβσβ 

ἴο ϑοῖὴθ δβϑρεοῖαὶ δοῖ οἵ ἔανοισ βῆονγῃ ἴο με 15γδε  683.--Κ ρα 
σ΄Γ “4.5: γνία] ἰβ βίγδηρε Βεσγε. ἵνε 5βου!ὰ ἐχρεοὶ “Κίῃρ οἱ Ρεγβίδ." 

Β.-Ἀγν58. ποίεβ (μαϊ ἱπ 7υἀ 2' ΝΕδυς μδάγεζζασ ἰ5 οδ]]οὰ Κίηρ οἵ [86 
Αϑδγτίδηβ (86 88π)6 οοπέιπίοη ἰ5 ἰουπὰ ἰῃ 2 Κ. 239); 85 [Π6 Κίηῃρβ οἱ 
Ῥεῖϑβ. τυϊεὰ ονεσ δε οἷά Α58. ἀοπηδίη, {πε {{π|6 παισὶ θὲ υϑοὰ Ὀγ ἃ Ῥεῖβ. 



154 ἘΖΕΑ- ΝΕΗΕΜΙΑΗ 

Κίης (50 Βεζί!.). [Ιη Νὸ. 139 Ατί. 5 ςδ᾽ δὰ Κίηρ οἱ Β8Δ0. Α5 (δε ἰεχέὲ 
͵θ δυρροτίοὐ ὈΥ 4}1 γγββ. τὰ σῦδν δϑβυπια [δὲ με ρῆγαϑα νγὰβ ἴῃ 186 
οτίκίμαὶ ἰεχί. [ἰ ἰβ υβυλιν δββυσηθά ἰδὲ Πδσ. 5 τηδδῃΐ, 6. ζ., ϑδῖςξ., 
Ῥυΐ, δανα ἴμε ρμοβίεἴοῃ οἵ ἴπ6 βαββδαζε δϑείρῃδα ὃν ἴδς (Ὡσ., ἔβεγε 18 Ὡὸ 
ενίάεπος ἰο βυρροτί ἰδαὲ ἰἀεπεβοδίίοη. ὙΏεσε βθετηβ ἴο Ῥ6 τοοσὰ ἴο 
ἄουδί πμοῖμος ϑυς ἢ ἃ πιϊϑίακε που Βανε Ὀθεῃ τηδὰδ 85 [8198 ΌῪ δὴν 
Ῥοβίεχ. πτίϊεσ. Ηόσενεῦ ἱσηογαπὶ ἴδ6 1εῊὟ8 ΤΩΔῪ Βᾶνε Βδοῶ οὗ οου- 

- ΤΟΙ ρΟσΑΓΥ Ὠἰβίογν, ἴμεν πον ἐμαΐ Α5. Βαὰ ἰοης θθεῃ ἀείπηςϊ ἀπά {μᾶς 
Ῥεῖβ. νγᾶβ πε γε] ρόνεσ οὗ [18 {ἶἴπ|6. Αβ ἰῃς τείεγεμςα ἰβ ἰο οῃς ψῆο 
μὰ οοηίειτεὰ ἔανουγβ ὕροῦ πε ρθορὶε ἃ8 ἃ σβοὶς, ψγὲ πδίυσαι!ν βυρ- 
Ῥοβε ἴδε Κίηρ οἵ Ρεῖβ. ἴο ὕὲ πιεδῃῖ. Ὑεῖ ἰξ τῶδν δὲ (δδὲ ἴξ νγὰβ σεδ!ν 
8 3δίγαρ ἰῃ ἴδε οἷά Α5. ἀοπιδίῃβ ψῇο νγὰ8 δ᾽ εὐ Όγν οουτίεϑν Κίηρ οὗ 
᾿Αϑϑυτίδ. 

Τὸ εἰγεηρίλον ἰδεῖν μαμ 5] ἴῃ τὸ τοίειβ ἴο πιδίοσίδὶ βυρροτί, 
δηὰ (μα 5εῆβε πουἱὰ ὃς δάπιββίθ]ε μεγε. Ἦνεγε οὺγ ἰεχὶ οου- 
τοοῖ [δῖ τηδδηΐης πουϊὰ ὈῈ τεαυϊγοά. Α5 ἃ τηδίίεσ οἱ ζαςΐ, 
ἴδε Ἰαϑὲ οἰδυϑε οὔ ρίμδ!ν γεδὰ {0γ ἐδ τυογελὲῤ οἵ Υ αἰπυεῖ ἐΐμε Οοά 
οἵ 1Ιςγαεῆ. Τμε ἔανουγ οὗ [86 Αϑβϑυτίδῃ Κίῃρ [βθὴ σοηϑίβιοθα οὗ 
16 ργίν!ερε οὗ Κεερίησς [86 Ῥάββονεσ, ἴογ ψὩῖο νεγν {116 
ἐχροπάϊζυτε γᾶ5 Ὠδοεββᾶσν. Ὑ8ὲ Κίηρ᾽β ὅτᾶσθ ΤΏΔΥ στείοσ ἴο ἃ 
εἰ οὗ Ια ρθ5, ἡ ΒΙΟ ἢ τεσα 5ἰαίη αἱ ἴδε ἔεαβί, οὔ ἰο {86 ργίν!! ρα 
οοηΐοτγεα Ὡρορ ἴΠ6 5005 οὗ [86 ροϊαΐξ ἰῃ αἰονσίης ἴΒεπὶ ἴο τὸ- 

ἴυαγῃ ἴο ΤυἀΔῃ. [Ιῃ [6 Ἰαἰίεγ οαβα ἴῃς Κίῃρ νου] παίυγα!γ Ὀ6 
Ουτι5.--- ον ἐπ τυογὰ οἵἉ ἐδ κοιμδε οἵἩ Οοα] ἰ5 ῬΔα]γ βυρροτίοα ὈγῪ 
ἴδε ΝΓ55., ἃπὰ ἴ5 ἱποοῃβιβίδῃς σὲ [ΒῈ ἴεποῦ οὗ {πῸ ράᾶβϑϑᾶφε, 
ψ Ὡς ἢ 15 σοποεγηδα ψ1 1} ἴἢ6 Κεερίηρ οἱ [εβιΐνα!β, ἐ. 6., [86 ποσ- 
βδΐρ δἱ ἴδε τετῖρὶς, ποῖ συ] 118 θυ άϊην. 

19. Ἰ0».} ὦ ἐποίησαν, θυὶ Εϑά. υϑεβ ἃ πιοτε ἰεοδηΐςδὶ ποσὰ, ἠγάγο-- 
σανϑλ ἤγαγον"-.---τὐλ) 22] 5 βυβρίοἰουβ, ἔογ ἴῃς Ῥάββϑονοσ νγ83 58[δίῃ ἔοσς 
ἴδε 808 οὗ (δε χοίαζ (ν."). Ἐπά. [45 οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τῶν ἐχ τῆς αἶχ- 
μαλωσίας, Ἡ ΝΠ Ἰογαοὶ ἰγαπονη γα οηῖς, 3 Ἐϑὰ. δὲ ]ςγαοῖ ομνε δὲς σωὲ 
ἐγαπὲ ἐπ οαῤῥίοίἑαίε, ἱ. ε., ἰδε τοης5 οὗ ]ςγαεῖ ἐοφείλεν τοὐϊᾷ ἰζοδα τοῖο καᾶ 

οονης ἤγοηι ἰδε οαῤινήν. Νον Ἐδά. οδῃποίῖ δὲ τεπάεγοὰ κε βοῃ5 οἵ 
1βτδοὶ {μδὲ Ἴᾶσης ἔγοτῃ οδρίϊν!ν,᾿"" 2ὁ8 ΕΥΝ.; (δε τῶν οσἱἀ5 ἔμδὲ, ἴοσ 
ἴδε ἰεχὲ 58 ἀείοςϊίνε; (6 1,Δἐ}π 15 σοοά. 3 Ἐβά. βῆονβ ἔννο ἀϊβίίπςϊ 
οἶδβϑεβϑ, ἔπε 8018 οὗ 158γδοὶ δῃὰ [πε 9οὴβ οἱ ἐμε χοίαδ, δῃὰ ἐμεβε ἔνο 
οἴδβϑεβ ἅτε ἱερί αἀϊβιϊποϊ ἴῃ {818 στ μοΪς ραβϑαρθ. Νοὸν (μα οτγίρίπαὶ 
τοδάϊηρς ταυβὶ πᾶνε Ῥθεη “3005 οἱ [5γϑεἰ᾽" δηὰ (86 τγεβϑὶ ἰβ ἃ οοστεςϊΐοῃ 
ἔτοῃΒ ΜΤ. Α5 80 οἴϊζεῃ πδρρδῃβ Εϑά. [85 ργεβεγσνεά (ῃς οτί ξίπαὶ ἴεχὶ 
πῖῖ ἃ ἀυρ. ἀεγίνεά ἔτοσα Ης.---205. Εϑ4. [85 8 βίγικίης ἰαχέ, ὅτε 
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ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευεῖται ἅμα καὶ πάντες οἱ υἱοὶ τῆς αἶχ- 

μαλωσίας ὅτι [οὐχ] ἡγνίσθησαν ὅτι οἱ Λευεῖται ἅμα πάντες ἡγνίσθησαν, 3 

Ἐπ. φμαπάᾶο Ξαποίβοαϊὲ σιν Ξαζεγάοίες εἰ Πευΐαο. Ονερπος Πἰϊὲ σα ῤῥἑυιαἐῖς 
πο σμηξ οεἠμμὶ σαμοίἐβοαίῥἑ, φμία 1, κυΐας οπῖπες σἰρεμὶ σαπο βοαλέ σιρρὶ. 
ΤΒε τεδάϊηρ ὅτι ἴῃ ΒΑ 15 56 η56 1655, δηἀ ἵ" ϑυρροτγίοα ὃγ 3 Ἐϑ4. 15 οοττεςί. 
ϑοότῆς ραγίίεβ. ψέγε οἴἌεδῃ δηὰ οἴβοῖβ ποῖ. Νοῦ ἴδε βυ]. οἵ ῦπιφνν οδῃ 
οὨΪν θὲ ἴῃς [ν. Ὗνε οδῃ ρμεῖ ροοά 56η36 ἔοσ ἃ ρατί οἵ {μὲ ν., {.᾽ε., διέ 

ἐφ 1ου. ἰο α γεαρ ἰυεγε αἰϊ οὗ ἐδονε οεἰεαηπ, απᾶ ἰδεν σαονέ βορὰ ἐδ ῥαπϑοῦεῦ 

ον αἱ! κε τοης οἵ ἐδ ξοϊαΐς, [ον ἐπεῖγ ὑγείδγοη ἰμα ῥγ. απᾶ [ον ἐδονεσοῖνος. 

πῃ (815 ραγτὶ Εϑά. δὰ ΜΊΤ. αρτεε. Ὑῶε ργεςεαϊης ραγὶ ἰβ τη θδηϊηρίεββ 

85 ἰΐ βἰδηάβ ἴῃ Ὀοΐἢ ἱεχίβ. Ἐβα. βῆονβ Ἵσοστος[οῃ8 ἔγοσαῃ ἴΒς Ηςρ. ἴῃ 
18ς τερεδίοά εἰδιιβε οἱ ΔΛ. ἅμα καὶ κάντες. Οπιης {μὲ δηὰ ρυξίίης 
δε τεπιδίπαεσ βδοῖς ἰπίο Ηςρ., γε ἕᾶνε ἃ ροοά ἱεχί: Ὁ.)57 ΥὝἼΠΟΣ ΝΜ 52 
πϑυπ 92ν, [ἴ τᾶν δὲ 1μαὶ πε 5ῃου]ά φοὸ [υγῖμεσ. ὙΝΒθα τμε Οἢγ: ἄσορ- 
ΡῬεᾶ (δὲ περαιϊνε ἴο κεῖ τὰ οἵ 1π6 ἱπίοϊεγα]ς ἱπιρ! ςδξίοη οὗ με Ρα58- 
8836, δ6 πηδὺ δᾶνς ἰηβοσζίεα “ρσγ."; ἴῃ (Πδὶ οα5εὲ ἴμε Εδβά. ἱεχὶ ἰβ οογ- 
τεςξ ἔτοσῃ οἱ υἱοί, ἰ[ῃΞς ρτεσεαΐηρ Βεΐηρς δά ἀοά ἔτοπι ΜΤ. Τῆς δηι με 815 
18 ἔβοη βεΐτθοη ἴἢ6 8οῃ8 οἵ 15γδεὶ, ν. 1", δηὰ ἴῃς 9οῃβ οἱ ροίαλ, ν. ".--- 

21 ἰ5 υπἰ πιο! ἰσίθ!]ε; ἔμεγε 5 πὸ οὐ]. ἕοσ ὥϑμη; "'βοῃβ οἱ [βγϑεὶ᾽ ἀπὰ 
“805 οὗ ἴδε γοίαλ᾽ τὲ ἰἀθπιϊβεὰ; ἴμογὰ 185. ἃ (μἱγὰ ςἰ855 οἰ βεγνῖβε υπ- 

Κποόνῃ ἴῃ (μἰ5 βϑοϊΐοη “πὰ 4}} ψῆο μα βεραγαίεα, εἴς., δῃηὰ ἴβοσα 

ἰθ πὸ δηϊοςοάςδηϊ ἴογ ἴῃς ῥρτοη. ἴῃ Ὁπῦν. (ὦ μᾶ5 δὴ οδ]., τὸ κάσχα, ἰῃ ρίδςα 
οἱ 32 Φη, θυΐϊ ἀπὸ τῆς ἀποιχεσίας ἰ8 ἀἰβοοηπεοίεα (οἱ ἐξελθόντες ἀπόϊ). 

(ὦ ε5 εἰς ἀκαθαρσίας ἔος γχνΌθο. Ἐπά. ἔο!]ον5 ΜΎ. οχο. ἐμαὶ ἰὰ [85 

πάντες ἴοτ 3) δῃηὰ ἰᾶςκϑ Ὁπῦν δῃὰ Ὀκῦφυ πον, ϑθῆβα τηϑὺ θὲ οδίαἰποά 
ἘΥ ἱγαηβροβιἰίοῃ 580 88 ἴο τὰ. ΥΜΠ.... ὉἼΩ2)Π Ὁ9 ὈΝΜΎΘΥ 2 ΠΌΡΠ ἸΡΣΜῊῚ 
τ Ὁ Ὀῶθπι, [ἱ 8 Βεϊίες ἢ} Ἐϑά, ἰο ἀτορ Ὀκυφη "πῦν... Ὀπῦκ.-ς 
22. ἴῃ ΦὧδΒ πγην ἰ5 Ἰδοκίηρ; ἴῃ ΦΑ ἰξ 18 ἰουπὰ μεγε δηὰ σῇ 05. Ἐπά- 

85 τὴν βουλήν ἴον 25 ΞΞ ΣΡ, ἀπά ἴδοῖκ8 ὈΣΟΝΠ Γ32 ΟΥ̓ ΓΔΙΒΟΓ [45 χυρίου 
ἰμϑιεδά.----τντν. . . ΠΠΌΦ3] Δρρδδγβ ἰῃ Ἐδβ4. 85 ἕναντι κυρίου"-, εὐφραιόμενοι 
ἕναντι κυρίουβα, “Ηοιυβε οἱ σοά᾽ νὰ8 δα ἀεὰ ὃν {δὲ (ῆσ. ψβθη μα 
δἰἰδοποά ἐπε ράββασο ἴο {πε ἰεπηρία βίοσυ. ΕἘϑά. γίνεβ δεϊζεσ 56}56, ἴοσ 
γαϊπυεῖι νιαάε ἰδεηι γεογοῖοε αμὰ ἐιγηποά ἴα αν κπατά, ῆε 5βουϊὰ τὰ. 
ἐδεγοίοσε Ὁ μκΎΦν ὉΣΌΝ ΠΝ ΓΟΝΟῺΣ.... ἬΦΙΚ ἼΠ ΓΩΡ 207 12 ΠΣ 50 ὈΠΌΨ. 

ΕἘΖΒ. 455. ΤῊΕ ΟΟΜΡΙΑΙΝῚ ΤῸ ΧΕΆΧΕΒ. 

ὙΠΙ5 15. ἃ ἐγασταθηΐ ἀεβογ δἷηρ δὴ δνεηΐ ἰῃ {δ6 τεῖρῃι οἱ Χεγχοϑ (48ς-- 
464), ἀαῃὰ {με ΟἿΪΚ Ραββᾶσε ψε πᾶν ἔγοιῃ [ἷ8 ρεγτίοα. 1 ἰ5 ρίνε ἀϊξ- 
ἔεγεπὶ σοππηοοίίοηβ ἰῃ ΜΤ.. δῃὰ Εβά. [Ι͂ἢ (δ ἰαϊΐογ {Π6 πᾶστηβ οὗ Χοῦχεβ 
ἀοα8 ποῖ οσσυτ; ἴῃ ἰαςϊ, ἴῃ ΟὨΪῪ ρᾶτί οὗ ν. " ργεβοσνθά ἴῃ δαὶ ἰεχὶ ἰ8 
αξαΐηί δε ἱπλαδίαμίς οἵ μά αἷς απὰ 7] ἐγις., ἀπὰ {μδὲ ἰ5 προάάοά ἴῃ τῃ 6 

Ἰεϊϊες ἰο Αστί. Τῆς βθοϊίοῃ ἰβ πϑυδιγ αἰνίάἀεά, νν. 4{- Βεΐῃρ σοππεοςίοα 

ΜΙ νν. 13 ἀπὰ ν." πιδάς ἃ βϑοίΐοῃ δ᾽] Ὺ ἰΐϑο!. [ἐ μα5 βδδθὴ βῆονπ 
ἃδονε {μδΐ 1853 ραββασε ἀϊά ποῖ σοπιε ἔγοσα (ἢς βαπι|6 μαπά 858 νν. 1.-"", ἁῃὰ 
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νν. “{- βἶνε ἃ 5υϊίδθ]ε βεϊξίηρς ἴοσ ν.". Α8 186 ἰεχὲ βίδηδδβ ἰδς διτδῆρε- 
τηδηΐ ἴῃ Εϑα. 5 ἰῃς οἱγν Ἰοχῖςδὶ οπθ, ἕοσ με ἀδίε οἵ Ου. δπά ἢΠδσ. ἴῃ 

ν. "Ὁ Ἰεδὰ Ὁρ ἴο ς'. [1 18 οἶεᾶγ {μὲ ἴΒεϑεὲ ἀδίεϑβ αγὲ ἰδίεσ βίοβϑεβ. ΤΈῈΘ 

οοηπροίίοῃ οἵ “.4}1} ([Πε ἀδγϑ5 οἵ Ογ.᾽ βῆονϑβ {μδὶ 1ξ 5 ἱπιετροϊαιθσά. Α5 
ἴτ βίδπαβ ἰξ 18 οοπῃεοῖθα νἹ “ ἰτίηρ σου πβε]οσβ,᾽᾿ δι ταδη  βε]ν (ἢ 6 

δροπὶν Μοῦ ποὶ θεὲ ἐπραροά ἰῃ Ὠἰγίπρ σου 56] ]οσβ ἀυγίην ἃ τ ΒοΪς γεῖστ--- 
ἴο ἵξπογε ἴῃς ἱπίεγνεηίηρ ρεγοά οἱ σδγρυϑεβ. ΑΒ ἴδε εὐϊΐοσ βξυρροβεά 
18 ἐνεηΐβ παιγαϊθα ἰῃ 3:-4" ἴο πᾶνε δβαρρεπεα ἴῃ ἴδε ἰΐπηε οἱ ΟΥ., ἰΐ 

που]ὰ θὲ πδίυγαὶ ἔοσ Ηἰπὶ ἴο δά ἃ (ἢἷ5 ἀαῖε. “Ὁ πίο [Π6 τεΐρηι οἵ Π δ." 

158. δδϑιϊν Ὄχρίαϊηθα 85 ἃ ἀυρ  ςαίίοη ἔσοπι 4534, ψ πο ν. 15 βυ δβίδηε αν 
8 τερεϊίοη οἵ [86 ρᾶϑβαρε Ῥείοτε 08. [{ στηυβὶ θὲ σεταθηθογοα ἰδδὲ 
ἴπ ἴδε οτἰρίηδὶ ἰεχὶ ργεβεγνθὰ ἴῃ Εϑά., 4 νγαβ ἀἴγθςιν ἰο!]οννεὰ ΌῪ 4.. 

ὙΤῊδ ἱγου δ] ηρ οἵ {με 7ενὴ5 γείεγγεα ἴο ἤεγε οὗ σουγβε γεν ἰοοῖκ ρίδος 
ἰπ ἰῃε τεΐρῃ οἱ δγ., βίπος με σοπιρίδίπὲ νγᾶ5 Ἰοάρεὰ σὴ} Χογσχαβ ἰῇ 

1πς Βερίππίηρ οἵ Ηΐβ τεῖσῃ. Τῆς Καν ἴο {δε βἰἰυδιίοῃ [ἴε5 ἴῃ ἴῃς ᾿ννοσά 
“Βυϊ]ὰ," ν.4«. Ὑϑδῖ οου]ὰ ποὶ τείεσ ἴο {με διυμ)άϊηνς οὗ {με ἱεγαρὶς, ἴος 

πὲ Βανε (τεα δοοουηΐβ οἱ ἰμδΐ ρεγίοστηδηςεβ (3:-.4" 5 7., Ηξ. δπά Ζαο..), 
ἴῃ πο οπα οἵ νι βίο ἰβ ἰμογα ἃ Εἰπὶ οἵ ὄἐνθὴ δῃ δἰϊεπιρῖ ἴο σμθςκ 1μ6 δυ14- ὁ 
ἷπρ. Ἐνεῃ σὴ} ἐπε ροοὸσ δπὰ ἔενν ρεορὶς ἴοσ ἴῃς ἰδϑὶς, ἰῃ8 ψοσκ νγὰβ 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΪν ἄοπα ἰπ ἃ 5βογίεγ ἐἶΐπιῈ [μη ϑο]οπιοη ἔοοὸξκ ψ]Ὲ 41} οὗ μἷ5 
Τοϑοῦγοοβ. ὙῈῈ δυϊαϊηρς οου]ὰ ΤΟΥ τείεγ ἴμθη ἴο 186 δυϊάϊησ οὗ 

Βουϑο5 ἴῃ 7εγυβ. οἵ οὗ [6 να }}8 οὐ Ῥοῖῃ. Νοῦν Βοιιϑεβ ἴῃ {πῃ οἰΐϊν δηά 
8115 δτουπὰ ἴξ ποιὰ παίυγα!ν θὲ {πε ποχὶ βῖθρ δέζεσ ἴῃς δγϑοίίοῃ οὗ 

186 ἰεπιρῖε; ίοσ ἴῃς ἰειαρὶε βίαπαάϊηρ δἰοπε σου θὲ βιιδ)εςϊ ἴο σαὶ 5 ἴοσ 

Ρυμάες δηὰ ἀεβεογαίϊΐοη. Νε. βῆονβ [δδὲ Δὴγ ῥγεςεαϊΐπρ αἰϊειηρίβ ἴο 
Ρυΐ υρ εἰΐμετ Βουβεβ οἵ νγχὰ}}5 μβδὰ [α]εὰ. Τῆδ Τοπιρίαἴης δοςοιηρ ἰ5ῃςα 
118 Ραγροβε. 

Α5 Πδγ. νγᾶβ [ἀνουγαὶν ἀϊβροβαὰ ἰοναγὰ {με εν, ἔθεσε πουϊά Βα 
ὯΟ τ156 ἰπ Δρρϑδὶΐηρς ἴο Ἀἰπι. (ΟΟμβθαυθηςν με Θπαπιῖεβ μδά ἴο [4]] 

δδοῖς ὕροη {ποπιβεῖνεβ, ἀπά ἀο ψνμδὶ {πεν οουὰ ἴἰο ἱπηροάς {μ6 ὑσος- 
ΓΕ58 οἱ ἔῃοβε [ἐγ πο ψεγα Ὀγάνεῖν βίγυρρ! της ἴο τεβίοσε Ζίοη. Α πον 

Κίηρ δἰνσαγβ γαῖϑεβ πεν ἢορεβ. ΝΠ εη Χεγχεβ βυςςεθάρά ἴἰο (Βε ἴβγοπθ, 
ἔδεγα πυὶρῃϊ θεὲ ἃ Ἵἤδηςε οἵ ἰυγηΐηρ Εἰπὶ ἀραίηβί 1ῃε σιβίης ρθορὶε οὗ 
Ῥαϊεβίϊηβ. ὙῈῸῈ δάνεηϊ οὗ ἃ ποῦν Κίηῃρ 858 ἃ ἰδνουγί(ε {ἰπὶ6 ἔος ἴῃ 6 

τοθ ]]ἰοη οὗ βυδ᾽θοῖ ρεορίεβ. Τς ἔγεβηϊνυ Ἵσονηθα τποπδγοῖῦ τηυβὲ Ὀ6 
οη (δε δἰἱεσί ίογ υρτίβίπρβ, δηὰ ἢς σου παϊυγα!ν θῈ βυβρίοίουβΒ. ὕροπ 
186 δοςεϑβϑίοῃ οἵ Χεγχεβ, ἱμεγείογε, ἰῃς σου ῃβε!]οῦβ, Β᾽Βη18πι, ΜΙ τεάδξες, 

δηά Ταῦςεὶ, ψῃ0 μά Ῥδεὴ επιρὶουθὰ ὈῪ με εῃεπιΥ, ττοίε ἐμεῖς οβασρες 
δξαϊηβὲ {πε 768. 
Ἅαὶ ἱμεν νυτοίς δα ψῆδὲ {86 γοβυϊὶ οὐ ἐμεῖγ ἰεϊοσ γὰ8 τὰ ἀο ποῖ 

Κυον, ίογ μαΐ ραγί οὗ [μῈ παγγαῖϊνε μ85 θεεη ἰοϑῖ. ,ε πιᾶὺν, μβονενεσ, 
ἄγαν ἃ ῥτεί(υ 8δίε ἱπίεγεῃςθ [ἢ οὐσ θοῦ β χὰ πᾶνε βίογιεβ Ὡς ἢ 5ῃονν 
τδς ἔανουγαθ]ε δἰἰϊιάς οὐ Ῥεῖβ. Κίῃρβ ἰοναγὰ (ἢς 768; Ογ. ᾶσ. 

Ατί. δῃὰ Ατί. Π|, δαςῃ οἱα ἴῃ δἷβ γᾶν, υσίΒεγοὰ {με ἀεϑῖγεβ οἵ ἴπεβαὲ 

Ρεορίε. γε Βανε ποιβίηρ ἔγοπι ἰδ ἰοπᾷ τείζῃι οἱ Χεγχεβ. Βείογε πὶ 
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ἃ βοοά Ῥορίπηΐης μα θοοπ πιδάς, θυ αἰξεῦ ἷ5. εἶπια {πε βἰἰυαϊίοη ἀε- 

βετ θεὰ ἰπ Νὸ. τ ἢ, ἱπάϊςαϊεβ {παὶ 411 (ες νοσκ οἵ ἰῃς [ἐν παὰ Ὀδεη 
ἀπάοῃς, 5βᾶνε ἰπ {πε ίαςί {Παὶ 186 ἰετρὶε μαα ποὶ θϑθ ἀσβίσογοθά. 11 

5 ενϊἀεπὲὶ {μβεη {μαὶ Χογχεβ βῃονεὰ ἢο ανουγ ἰο ἴῃς [ενϑ, ἀηὰ ἰῃδῖ 

{δεῖν Βοβεῖϊε ποῖ φῃθουτβ ῃδὰ ἃ ἴγεε μη ἴο ψοσὶς ἐμεὶγ οσσὴ ψ1]}]. 
Τῆς ἴεπη “ῬεορΙὶε οἵ υἀ Δ} ἴῃ ν. 4 που] ποῖ παΐυγα! ν θὲ δρρ θά 

ἴο ἃ θοάν οἵ εχίϊεβ ψῇο μα ᾿ι5ῖ τεϊυγηοά. ὙΠῈ ψογάβ ἱταρὶν ἃ ρθορὶθ 

βει[οα ἴου βοπῖα {{π|6 ἴῃ 1π6 ἰαη4, ἀπὰ δῆς ἃ ἰδίες ἀαὶβ [δη {δαΐὶ οἵ 

ΟΥ. 5 πεοδββᾶγυ. 
11 Π65, ἱπάθεά, θθθὴ ργοροββά ὈῪ τδην ἴο οἤδηρε ἴῃς πᾶπὶῈ Χεγχοθ 

ἴο Οαπιῦνϑεβ (6. ς., ΚΑΤ΄". 1.2), ὰὶ {παι 5 δῃ δἰζδπιρὶ ἴο βυρροτίὶ ἃ 

εἄτοι. ϑυβίοτμι ἰῃ ἴῃς ργεβθηΐ διγαηρεγηθηΐ οἱ οὐσγ θοοκ5 ΜηΪςἢ οἡ 4]} 
Βτουῃαϑ 15 ἱπηροβϑίδ8ὲ. Ενεῃ ἴξ 118 ἤᾶπηεὲ γεγε ἀἰβροβθα οἵ, γγε 51:}}} βανὲ 

1δε ρᾶβϑᾶρε νν. "- 3, Δηα που] πᾶνε ἴο ἀΐβροβε οἵ Ατί. ἃ5 ψεἰ] 85 Χεγχοβ. 

4. Τῆἶε ῥεοῤίε ο ἐπε ἰαμ] οσσυγϑ ἴῃ [Π6 σοηοροσαγν ὑτορἢ- 
εἰ8, 'ῃ Ζο. γ5 ἃ5 ἃ [6γπὶ ρου ἴῃ ἰαϊῖν, ἰῃ Ηρ. 2, 8ἃ5 εαυϊναϊοηΐ ἴο 

18ε τεβί οἵ {με ρβεορὶε παπγεά ἰῃ 22, ἵ. 6., 811 οἴμεγβ ἴδῃ 7Ἔβθυα 
δηὰ ΖεγιθΡαθΕΙ. [ἢ ΟἿΓ ῬΟΟΚΒ [Π15 [θυ πλ ΟΟΟῸΤΒ ΠΟΜΉΘΓΕ 656, 

Δηά 45 Εβα. τεδὰβ “"βεορίββ," (με ἴοχῖ τηυβὲ Ὀὲ οογτεοϊεα δο- 

Τογαϊηρ]γ. 

ηὲ πᾶνε {818 ἜἌχργεββίοῃ “ρεξορίὶεβ οἵ {με Ἰαηα᾽ ἰπ τοῦ" "" Ν6. 9" τοῦι. 3 
ἃπα “Ῥϑορίεβ οἵ ἐμὲ ἰαπαβ᾽ ἴῃ 35 ο"- "1 Να. 9"" Ὁ τοῦ Ιῃ ἘΖγ. τοῦ 1: 

Ναε τοῦ “ρθορίεβ οἵ {86 ἰαπά᾽" ἀεβοῦῖθεβ [8 ρεορίθβ ἔγοπι υ]ιὶς ἢ {Πα 

[οσγεΐζῃ πῖνεβ μδὰ σους; (μεγε (6 πηγῆς. 5 πηδη [Ἔβε]ν ἰῃ6 ποη-]ογαο τα 

πδίϊουϑ ἀνε! πρς ἴῃ 78 οἵ 1158 ἱπηπηεαϊαῖε περ θουτῃοοά. “Ῥεορίθβ 

οἵ {πε απ 5᾽ μᾶ5 (ῃε 5ᾶπ)6 β80η86 ἴῃ ΕΖγ. ο"- "11, Ῥθορὶεβ οἵ μεβ8 

Δογαϊπδίϊοηβ᾽᾽ (9:4) δεΐηρ ιιϑεα Ξυποηγτηουβν, θαξ 86 επιρὶ. Βεζς 8 
οἱ {δε ἀϊβεγεποα οἱ τε] σίου γαῖ μοῦ μη οἱ τᾶσθ. [Ιῃ Νὰ. οἱ 1ῃ6 ἴθγτ 
τείετβ ἴο {86 45. δῃὰ Βαῦ., ἰμεγείοσε ἴῃς ἰογεῖσῃ ρεορὶς ἀϊβίαπι ἴγοπι 
7Τυάδῃ. [Ιῃ Νέα. 1τοῦϑῦ 11 5 γτεηἀεγεα “ἰγαάθγβ᾽ ἴῃ ΒΏΒ., θυΐ {Π6 τεαὶ της. 
͵β σουμίγυ ΡΕΟρΡΪε 8ἃ5 ἀἰβεϊη σι 5η θα ἔγοπι ἴμοβ6 ἴῃ 7ετιι8. [ἢ Να. 9" 186 

ποσὰ ἔοσ 2εοῤίθς μ88 δῇ ὑπυϑυδὶ ἔοσηι ()58}}, θυΐ 85 ἴῃ Ζς. γ", [ξ πηθδῃ8 
1ῃς ΡΕΟρΪς 858 ἀϊβεϊηρυϊϑῃοα ἔσοτῃ (μ6 Κίηρ; [δ τσεΐογθηςθ, μουγενεοσ, ἰβ ἴο 
ἑογείζῃεσβ. ὙΒεβα ἅγὰ 41} (ῃ6 ᾿8565 ἰῇ ΟἿΣ ῬοΟΪΚ58, ἂπὰ ἰΐ 5 ἀρραγεηξ 

τβογείοσε 1μδὲ {ες ρῆγαβθε σείεσβ ἴο ἐογείῃεγβ, δηὰ σῇ ἷ]6 ογίσίπα!ν 

“ρφορΐοβ οἵ {86 ἰαῃὰ " πὰβ ἀϊβεϊσυϊϑθα ἔγοσῃ [ἴῃς οἴ μοῦβ 85 τηηρ. ἔογ- 

εἰσποσβ πθαῦ Ὀγυ, (ῃς ἀϊδιεϊηοιίοη ἰ5 ἰοϑὲ 88 πε ἱεχὶβ βἰιαπά. ΤῊΒ σγεΐετγ- 
εῆςα Βεγα ἴβ νΈγυ ῥσοΡ. ἴο ἴΒε ϑδτη. 

Ῥγετε τυραξορήηρ {π6 παηά5]. ΟΥ̓. “τμεὶγ μβαηᾶς ν1}} ἄτορ ἔτοπι 

[δὲ ποῦ (οπ 1ῃε ν)4}15), Νε. 65. Τὴδ Ρἤγαβα ὑϑ08}} Υ τλθδῃ8 



1ς8 ἘΖΒΕΑ- ΝΕΒΕΜΙΑΗ 

ἰο ἀΐδοομγαρε, Ὀυϊ ἸΙτΕγα  ν ἃ του θὲ ρισκίηρ ἐπε παμάς ἄγοῤ, 

8Δη4 50 5ἴορρίηρ ψῃαΐονεγ {Π6 ΡΘΟρΙε οἱ Τυδῇῃ ψεγε ἀοίηρ. [ῃ 

νίενν οὐ ἴῃς [ο]] νης εἰαυβε, “ἀἰβμεαγίεπίηρ᾽" 56 186 Ὀεΐζεγ 

56η56.--Τγομδίΐπρ ἰδοηι τη δι Δπρ0}. ὙΠΟ Πϊβίοτν οὗ ἴῃς εβογίβ 

οἵ {πε [ογεΐξμεγβ ἴο βίορ Νεμεπιδη᾽ 5 οσκ 15 [86 Ὀεβῖ σοπητηθη- 
ἴδ οὐ {6 ραβϑϑᾶρε. Τὴ τηεαπίηρ 5 (δὶ (ῃς ρεορῖίε οἵ ἴε 
ΙΔηά ἱπιογίεγεα [ἢ [μὲ 7εννβ, ρυζεηρ ἜνεγΥ Ῥόβϑῖρ]α οὈβίδοϊα 
ἴη {πεῖγ νὰν. ὙΠΕΓΘ τᾶν μάνα ὈΘθη δοίιι8] ἀ5581}}15 τη 6 ὉΡΟῚ 

{πεπὰ ἃ5 ψῈ}]}]. Ὑμδὶ {με ρεορὶβ οἵ Τυάδῃ ψετὲ Ὀυ]άϊηρ 5 ποῖ 
βίαϊβα, Ραΐ 1 τπιυβὶ πᾶνε θθεη εἰ ποῦ ἴῃς αἰζν ψν4}15 οὐ Βουϑεβ 
(υ. 5.)ς. Ἐπά. μᾶ5 ἃ βοιηενμδῖ ἀϊεγοηὶ δοοουηΐῖ: Τὴε παδίοης οἵ 

{μὸ ἰαμά, ἱγίπρ ἀοιυμ μῤοπ (οὐ ϑδομαϊηρ α ηιόδδαρε ἰ0) ἰδοδε ἐπ 
Ὑμάεα απά δοσϊορίηρ ἐποηι, ῥγευεηίοά ἐδ δι ἀίτιρ. ὙὨΪ5 ΒοβΈ ν 
15. 511} πῖοῦὲ εἰηρῃαβίβεα ἰῃ 3 Εβά., ψῇεγε δὴ διηΡυ5}} 15 ἀ6- 
βου ροα (υ. 1.).--δ. Ηἰγίτς σοινιδοιίους αραΐησί ἐμόν). ΟἹ. Νε. 
6121. “ ΠρΌΠΒ6ΙΙΟΓΒ οὗ {πε Κίηρ,᾽ γ35 825, θυΐ Βετε ΒΌΒ. σῖνεβ {μῈ 
ταβδηΐηρ ““Δρθηΐβ. ὙὍὙῃὲ σου 56! ]οΥ5 εγα ποῖ εηρογθά ἴοσγ 

δάνίοε, θυΐ ἴο τεργεβεηΐ {ΠεῈπὶ ἴῃ {μεὶγ σοπιρίαἰηΐ ἴο ΧΕΓγχαβ. 

Το πιᾶῖκα δῃ ἂρρεαὶ {κε 1ῃϊ5 εβεοῖϊίνε, ἰἃ που] Βᾶνε ἴο θὲ βὺρ- 
Ῥογίβα ὈΥῪ πᾶτηθβ μαΐὶ νου] σαττν πεῖραϊ ἢ (μὲ Κίηρ. Τί 15 

ςεγίαϊη [μδΐ [6 ἀρθηΐβ ψεγε Ββηϊδηγχ, ΜΙ γεάδίοϑ, ἀπά Ταρεεὶ 

(Ὁ. οἡ 1-3), δῃηά [ΠΥ τδὺ αν θβθὴ Ῥογβίδη οἸΌοσβ, ἴο ψοβα 

Τοροσί Χεῦχεβ νου] ρῖνε Πεεά, ἀπά ψῆοὸ Κηενν μὸν ἴο ἀγὰνν ὕὑὉ 

8 5 {4016 ἀοοσυπιεηί.---Τὸ ἀοίοαί ἐδιοὶγ ῥμγῥοςε]. ὙΒεῖγ ρυύροβα 
νὰϑ ἴῃς τευ ]άϊηρ οἱ [Π6 εἰἴγ. Τι νουὰ ἀρρεᾶγ ἴμαΐ ἴῃ βρίΐϊε 
οὗ {με εἤοτγίβ οἱ ἴῃε δηεὴν {π6 ποτ μδὰ σοπεπαρά, ᾿βουσἢ 
τ αἰ υ  ηἰσμ α βυοςοθθβ. Ποβραίτίηρ οὗ σοτηρ] εἴεὶν βιορρίησ ἴμ6 
ΡΙΌΡΤΕΒΒ ὈῪ {Πεῖὶγ ον Ἵβογίβ, ΤΠῈῪ ἢον Ργερᾶγε ἴο βεοῦγε ἃ τὸ- 

βέγαϊ πίηρ ἀδογεα ἔγοτῃ (ῃς Ῥογβίδη Κίηρ.-- -αῦὴὲ ἐμα ἀαγς ο[ ΟὙγμ5] 
158. ἃ Πασηηοηϊβίηρ ρ᾽οβ5 δἀ ἀβἀ Βεγε ψῇδη [15 ραββαρε νψὰ5 ρ]ασθά 

ἴῃ ἃ ἔα]5ε σοπηδοίίοῃ (υ. 5.); 5: τα] τὶν φρητ ἐδ τεῖρη οΓὉ αγίμδ 15 
ΠΑΙτίοα ῬδοκΚ ἔγοιῃ ν."3. Ὑῇὲ Ἐβα. ἰεχὶ βῆονβ ρίαν μον (15 
νγὰ5 ἀοπε.--θ, 750, ἐδ γεῖρηι ο[ Χεγχεοδὶ, ἴῃ 6 ΟἿΪΚ τπεη!]οὴ οὗ 
115 Κίηρ ἴῃ οὗ ὈοΟΚβ, Ὀὰϊ Πα 15 παπιθὰ οἱΐεη ἴῃ Ἐϑῖ.---]π δε 

δερίηπηρ ΟΠ Πὶς τεὶρη], ἴμαὶ 15, ἱπιπιθαϊαίεὶΥ ἀρομ 5 δοςοϑ- 
βίοῃ (48ς Β.6.), ἤδη δὴ δοουϑαίίοη οἵ γϑρδ!] ΐοη ψουἹὰ θὲ τηοβί 

εβεςεῖνο.---Ἰγγοίο] ἰπ οὐγ ἰοχὶ μᾶ5 πο βυρ)εεῖ. ὙΒΕ ἱπηρ]1εα 50Ὁ- 
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ἦδος 15 “τὰς ρβορὶε οἵ ἴδε ἰδηά᾽" ἴῃ ν. 4, θυῖϊ ἴο 5δ8Υ ποιδίηρ οἵ 
{δε ἀϊδίδπος δηὰ Ἵἤδηρε οἵ σοπβδίγυςοῃ, ἃ ταυτυάς οου]ὰ ποῖ 
ταὶ] ΡῈ 186 δυΐδογ οἱ ἃ ἰεἴΐϊεσ. Ῥσόρεγ ἰδχίυδὶ οὐ  Εἰοΐβπι ΒΒ ΟΥβ 

18αῖ Β,5814πι, ΜΙζὨγοάδίεβ, δηὰ Τάρεεὶ ββου!ὰ θὲ ἰταῃβροβεά 

ἔτοιῃ ν. Τ ἴο βεσνθ 85 ἴῃς βι)εοὶ οἱ [815 νογρ.---ἀ σομδαδοηϊ, ἰῃ 

Ἐ54. Ἰείεγ, δῃὰ ὑσόρδῦὶν (μα 8 οοττεοῖ; ἴογ {86 Ηδῦγον νεγὺ 
“ἐγτὶῖε᾽ ἰβ ποῖ υϑεα ἢ ἃ Βρυτγαῖνε βυδ͵εςῖ. ““Αοσοσυβαῖοη᾽ἢ 
“του τηθδη ἃ ἰοῦ σοηϊαϊηΐηρ 8Δη δοσυβαίίοη. 

Τῆς δϑγυρὶ εηὰ 5 ψβδὶ τγὲ τδν ἐχρεςΐ ἴῃ δὴν ἔγαστηθηίαγυ ρΐεος ἴμς 
οτἱσίηδὶ ἴοστα οὗ ψὩϊο ἢ 858 θθθη ἰοβὲ ὃν δαϊτίηρς ἰο δὲ αὶ πον βἰξυαίίοη. 

ὙΤμδὲ δογυρίμεββ οὗ ἰοσιηϊηδίίου ͵8, ΒΟ νΟσ, 8 οδδγαςοίοσίβιϊς οὗ οὺῦ 
Ῥοοΐκ8. 

4. γὴν" Ὁ»] ἘΞά. τὰδὲ ἔθνη τῆς γῆς, 3 ΕΞ4. ἐερίες ἰεγγαξ, τὰ. ᾽ὋΡ 85 ἴῃ 
οἴμεσ ρῥίδοαϑ.---Ὑ" Ὀ᾽Ο Ἴ2] ΟἾΪΥ 856 οἱ ΡΙ. ἰῃ 15 οσοπποοίΐοη. ΟἿδὶ ἴ8 

υιϑοὰ βενεγαὶ εἰπιεβ πὶ Ἢ 85 50]., δ. ζ., 2 8. 41, θεγε γγῈ μανα αἶβο 72, 
Ἐπά. εἶνεβ υ5 ἐπιχοιμώμεναβα (ἐπομηιδενίος, 3 Ἐ54.) τὸ Ὁ, 1. 215 τὸ 
200, τ Κ. 3"», Ββαγαϊν ἃ βϑυϊίδθ]α βθῆβα βεγε; ἐπιχοινωνοῦνταϊ- Οσουγβ 

ΟἿΪΥ ἴῃ ϑίγαςβ:. 26. 4 Μᾶς. 4... ΤῊΪβ αἶνεβ αὐ 8 αἰ εγθηΐ βεπβε, σορέ 

ἃ οὐπερπ μϊοαίοη ἰο ἰΐοσο ἐπ ὑμάσς, ῬΟΒΒΙΡΙΥ ογάδγίηρ ἐμποῖὰ ἴο βῖορ ἴ868 
σοσῖς.--- 550] Ἰγομδῖὶς, Οτ. Ὁ π50, [γἱξίμεη. (ὦ ἐνεπόδιζον (- οὔ ἴῃ 7. 
55} βυρροτί8 Κέ. Ἐδπά. Πᾶ8 πολιορχοῦντες εἶργον. ΤῈΣ γϑὶ πογά οἴξεῃ 
τεργεβεηΐβ Ὀπῦ, δὰ 1} 18 ἰεχὲ ἀρραγεηίὶν σά. Ὀ"ογῦ). Εἶργον βέαπιὰβ ἴοσ 
ΟΠ νὉ. οομοραϊθα ἰῃ ὈΓΝ. Α5 Εϑά. μα8 ἀπεχώλυσαν ἴοτ “τενεηῖϊ᾽ 
ἴῃ 59 δηά 251, ἰξ ἀρρεδῖβ (μαὶ τὰ βᾶνῈ ΕΠῸ βοῦυγοαβ σόνθη ἰορεῖμεῦ 
Βεῖθ. 3 Ἐδβά. 88 ἃ ἔυγίμεγ εἰαδογαίίοη, εἰ ἰσυαγρέες οὐμς σαὶ βοαίἑονὶς 

εἰ ἱπείαίας εἰ ῥορμίος αἀὐάδμοονίες ῥγολίδεδαπι ἐος σάΐβεοαγε, ““Δῃὰ ἱτηραῖγ 
186 ποτῖς οὗ δυϊάΐηρ δηὰ Ὀτίησίηρ δὴ δια δυβῃ ἀπ ρεορὶεβ ργενεηίεά 
186 ἔγοσα δυϊαϊηρν.᾽ ὙΤὨΐβ 8 νεσν κὸ Νϑ. 8. ἔγου ]65.---δ. Ὀνρο {] 

ΔῺ ΕΙΤΟΥ ἴῃ 5:0 14π|8; [Π6 οοττοοὶ ἔοστωῃ ἰ5 Ὁ. ΤῈΣ ἰοχὶ οἱ Εϑά. ἰ5 

τδάϊοδ!ν ἀϊβεγεης ἰπ 1 ἷ5 ν.: χαὶ βουλὰς καὶ δημαγωγοῦντες (δημαγω- 

γίας 1) χαὶ συστάσεις (ἐπισυστάσεις) ποιούμενοι ἀπεχώλυσαν τοῦ ἀποτε- 
λεσθῆναι τὴν οἰκοδομὴν (τοῦ οἰκοδομῆσαι καὶ ἐπιτελεσθῆναι τὴν οἰχοδομὴν:) 

«ἄντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς τοῦ βασιλέως Κύρου. ΤΏοτΓε ͵8 Δα ἀρὰ καὶ εἴρχ- 

θησαν τῆς οἰχοδομῇς ἔτη δύο ἑως τῆς Δαρείου βασιλείας, δυὲ ἐμαὶ 5 ἃ 

Ἐδηϑἰδιΐοι οὗ ν. ", 80 [δὶ (Π6 εἴδυβε “ἀπι}} ἴῃς τείρῃ οἱ Π)γ.᾽ οὗ 
ΜΤ. ἰ58 ἰβοκίηρ ἱπ Ἐϑά., δῃἃ Ἴογγεςῖν, ἔου ἰὲ μδ85 ποι βίηρ ἴο ἀο πῃ 
τι 5 βοςεϊοῃ. Τῆδ δρονὲε οοηΐδίῃβ ποσὰ ἴδῃ τα αν ἴῃ ΜΈΊ,., Ὀθαϊ ἱξ 
ΔΡΡΕΆΙΒ ἴο Ὀς ΟὨἰεΗν ἴῃε ποτκ οὗ Ε., σῇο πναηϊοα ἴο ετρμδϑβῖβε {86 
ξοοὰ ςτουπά ἴοτ {πε οεβϑαϊίοη οἵ {πε σοσὶς οὐ δε ἵετιρίθ. Ὑεὶ Βς ἀϊὰ 

ποῖ νεηΐυγε ἴο ἰπβεγί 8ὴῪ πογὰ ἰμιδὲ πϑοαββαυν γείεσϑ ἴο {με τεταρῖς. 
Τῆς ἀϊδετεπος ἔτοσα ΜΊΤ. ἰβ 80 στεδαὶ ἐμαὶ [86 ἰδχὲ οδῃ Βαγάϊν ὃς ἃ 
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ἐτδῃϑἰδίίοη δἱ 411. Ἱπάδοά, ἴῃ (ἢ: σβοὶς ραββᾶσο (45) Ἐϑ34. βῆονβ ἰ8δὲ 
1δς πηαῖετίαὶ 885 θθεη πτοσκοα ονοσ ρεσθδρβ ὈΥ βενεσγαὶ βαπάβ. ΤῊε ρᾶ5- 
Βᾶ56 ΤΔῪ ὃς ἱγαηβίδίεο, αμά μδίπᾷ ῥίαης απὰ ἀειμαξοζμενν απὰ ἐμνεμίς 
ἐκεν ῥγευενμεά {πὸ διρϊάδης ἤγονε οοπιρ᾿οίἑον αἱ 16 ἀαγς ἐκαὶ ΟὙ. ἰἐροά. 
ΤΈε (ο]]ονίης εἶδυε, ἐδεν δἑμάεγοά ἰλε δωδ δέν [07 ἕο γεαῖς, ἰΒ ἃ ἀὰρ. 
--6. προ] ἀοεβ ποῖ οζοὺσ εἶϑτν. ΟΒ 8.58 ἴῃς ποζγά, Ὁ [5 ἐπιστολήν, 
σι 1}6 Τὸ μ65 ἃ ἄυρ., ἐπισ. χαὶ ἐναντίωσιν. ΟἸδΕΓ ἔοτταβ οὗ ἴδε τοοὶ δῖε 
οΟμιτηοῃ. 

ΕΖΕ. 41:5 - Ε50. 26 Ὁ ΤΗῊῈ ΛΕΤΑΧΕΒΧΕῈΒ ΓΕΤΤΕΒΒ. 

ΤΕ τδίθγίαὶ ἰῃ [15 ρββᾶρε ὄονεῖβ ἴπνγο ἰοϊτογβ, (μαἱ οἵ Εδμυπ,, 
ΘΒ ηϑμαὶ, δηὰ {πεῖγ ἀββοοίδίεβ ἴο Αὐΐδχεγχοβ, δπὰ {μαΐ οἵ ἴμῈ 

Κίηρ ἴῃ ΤΕΡΙΥ; δὴ ἱηϊτοἀυςοηῃ ἴο εδοῖ ἰἸεϊίεγ; δηὰ ἃ ἀεϑοτρ- 
Ἑἄοη οὗ {με ἐχεοιιοη οἵ ἰῃε Κἰπρ᾿β ἄβοσεα. ὙὍΒὲ βεοϊΐοῃ μᾶ5 Ὀδθῃ 
τὰς 5βυδγεςὶ οἱ πυυς ἢ αἰδουβδίοῃ, ἔοσ 1 ργεϑεηῖβ αἰ θη ου 165 ἴο 8ῃ 
υηυβυδὶ ἀερτοθ. ϑοιῖς οὗ μεϑὲ ψ1}} θὲ σοηβί ἀογεα Πεσε. 

(α) Οοπίγασυ ἴο ἴδε ψεπεσγαὶ ἱπιργεββίοη, [δε σ8ο]Ὲ ραββαᾶζε εχς. Ὁ 
͵θ ἴῃ Αταπι. [ἰ ἰβ υϑυδιγ 5814 ἰμδὲ ν. "15 [86 Ηδρ. ἱπίσ. ἰο ῃε Ασγδπι. 
Ἰεϊέεσβ, 8 ςοῃοϊυβίοη ἀνε ἴῃ ρᾶγί ἴο δὰ ἱπδάδαυδίε οτἰ εἰςΐϑπι οἵ (ῃς ἱεχὶ. 
ΑΒ ἃ υδίίεσ οἱ δεῖ, γε Βπά ἐμαὶ ν. 75 15 ἃ ρατί οἵ [πε ψγᾶγρ ἀπά σψοοΐ οὗ 
τὰς ἱπίγ. ἴο δε Άγβὶ Ἰεϊίεσ, δῇ ἱπίγ. τηϊχε 41} [Ὡγουρᾷ νν. "19, αηὰ ψ Εΐς ἢ 
Ι Βανε ἑοσίυπαίεϊν θδθῃ 80]6 ἴο ἀϊβεηίδηρὶε (υ. (.). ὍΘ ν. Ἅδὴ Ῥὲ σὰ. 
838 Αγϑιῃ. 88 Ὑ6}} ἃ Ηοῦ. ΤῈδῈ ποσὰ ἸΠ)9 5, ἰῃ ἔδςξϊ, δὴ Ασαπὶ. ψοσὰ, 

διὰ (δε Ρμαββαξε Ἵοδῃ οἷν Ῥὲ ἑογοθὰ ἱπίο Ηεῦ. ΌῪ δϑϑυπγῖηρ ἃ ἰοδῃ- σογά. 
ΤΕ πιϊϑίακε ττᾶβ οὐ μδιν τηδὰς Ὁγ ἰδς Μαββοσίϊεβ, δῃὰ 888 δε 
Ρετρειϊυδίεά ἐνεγ βίῃςε. (. "Ὁ 15 Ηθῦ., θαξ δἱ πηοβὲ ἴξ ἰβ δὴ δαἀϊοτ᾿β ποῖες; 
δηὰ ἰξ 18 οεσίδίηϊν ουϊ οὗ ρἷδοα. [ἰ 8ᾶ8 πενὲσ θεεῶ υπάετγβιοοά, Βαϊ ἴξ 
εἰοασῖν 8858 ποϊμίηρ ἰο ἀο στ ἴδε ἱπιετγργείδιίοη οὗ ἴμς ραββασο ψ πο ἢ 
ο ονβ. ΙῈ πιδν θῈ ΟἿΪῪ 5οπης ΟΟΡΥ ἰ5ῖ5᾽ ποΐαϑ (υ. ἐ.). (2) ὙΤδε Ἰεϊξετϑ 
δῖε υἰδοθά ἴῃ ἀϊβεγεμὶ ςἤγοη. βἰζυδίϊοηβ ἰῃ ἴδε ἴνο δαἀϊείοπβ τις ἢ 
Βαᾶνε οοῦια ἄοτῃ ἴο υ5. [πη ΜΤ. (86 ραββᾶξε βίδπβ δεΐνγθο ἰμ6 Ἡςδ. 
διὰ Ασϑπη. βίοσγίεβ οὗ (με ἰθπρ]6- δυ ] ἀἴηρ, [μας 15, ἐμ ἴδ τεῖσῃ οἱ θδγ., 
8} οὈνίοιβ ἀὐρβυγάϊον. [πη Ἐδβά. ἴῃς ρᾶββϑαζε Ἷοπηεβ αἀἴτεςςν δἰΐεσ ΕΖ. 
:, Βεΐψεεῃ [Πε γεῖχηϑβ οἱ Ον. δηὰ θδσ. ΤὨϊΪβ ροβί(οη 8 ποῖ {μδΐ οὗ 
ἴδε οτἰ ξίπαδὶ ἰεχὶ οἵ Ἐβὰ., δυῖ νγὰ8 ἄυς ἴο 8 ἰδῖεγ δἀὐϊΐοσ. [πῃ ἐμε Ἐβά. 
ἱεχὶ οἱ νν."-Ἁ 1πεζὲ ἅγὰ νῸ σείεσεμοεβ ἴο ἴδε δυϊ]αΐηρ οὗ τῃς ἴδπιρ]ο, 

Βοίὰ ἴῃ {πὰ Ἰεξξογ οὗ οοτιρίαἰπὶ, πεϊξμες Βεΐηῃρς 'ἰπ ἴ[ῃ6 Ασϑιι. ἰεσὶ (Εϑά. 
211. Ὁ τε ἘΖι. 4.3... Νον ἔμοβε σεΐεσεμοοϑ ἴο 86 ἰεσαρίς πιυϑὲ δανὲ 
Ῥεεη δάἀδὰ ἰο ἴδε ἱεχὶ αἴξεσ ἰὶ νγὰβ8 ρἰδοεὰ ἰπ {δε ροβίἰίοη ἰς Βαβ πῃ ΜΤ. 
[π ἴδε Ἐβά. ἰεχὶ ἴῃς Ῥεξίπηϊηρ οἱ {με δυϊάϊηρς ορεγαϊίοῃβ οἵ ἴῃς ἴδπι- 
ΡΪς ἕο ονβ [8 ῥαββαφε (ἷ. ε.,) 5415.). ΤΈς τεΐεσεμοεβ ἴο (86 ἴειαρίο- 
Ὀυϊάϊηρ ἀτε ἱμεγείοσε ἱπηροβϑίθ]ε ἴῃ δὴ δαγ]ϊεσ βεςιοα. 1 {868ς τείεσεμοεϑ 
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δά θεεη ἴῃ ἴῃς οτίρί αὶ ἱεχί, {πεν βυγεῖὶν πουἹὰ ποῖ μανε θθοη ονεῖ- 
Ἰοοϊκκεὰ ὃγ 18ε (ῃγ., ψῇο Ρεϊϊενεὰ (μαὶ 1815 ρᾶϑβασε Ἄχρἰδἰηδὰ ἰῃς ἀεἰαν 
ἴῃ Βυϊαάϊπς {πε ἰερὶε. ΤΏ βεοϊίοῃ στηυδὶ ἢᾶνε θθδῃ ἰγαηβροβοὰ ἴῃ 
ἴδε ἘΕϑά. ἱεχὲ ἴπ δὴ αἰϊεπιρὲ ἴο ψεΐ στὰ οἱ ἰῃς οὐνίουβ δρβυγαν οὗ 
Ρἰδείης ἴῃς Αγ. Ἰεξίετβ ἴῃ [με πιϊάβὶ οἱ ἴδε τεῖγτι οἵ θασ. Ὑβδαὶ σουϊὰ 
θὲ 411 {πε πογε Ὠδοσεββαγυ, βίπος ἴμε Εβά. ἰεχὶ τηδὶζεβ ἴξ οἴεασ ἰΒδί 3:-4 
οἵ ΜΤ. ἀο Ῥεϊοηρ ἴο (πε {ἰπιε οὗ Πδγ., ἃ ἰδςὶ ἀϊδριιϊϑεὰ πὰ ΜΎ.. ὃν ἴδε 
αἰὰά οἵ πυτπεγουβ ἱεχίυδὶ σμδηρεβ. 

Τὶ βθεπιβ ροββίθ]ε ἴο 2ὸ ἃ βίερ ἔυσί ες δῃὰ δἰἱεπιρὲ ἴο δοοουηΐ ἴογ ἴδε 
[ας [δὲ ἴΒεγε ἀγε Ὧο γείεγεηςεβ ἰο ἴ8ς ἱερὶς ἰῃ ἴμ6 Ασδᾶσζῃ. νεγβίοη οὗ 
τὰς Ἰεϊΐεσ. Αἱ 8}} ἐνεῃῖβ, ἃ βἰπιρὶε εχρ᾽δηδίϊοῃ πᾶν θεὲ ργοροβεάὰ. [ἢ 
1δςε οτἱρίπαὶ ἰεχὲ οἵ Εζι.-Να. (88 ραββαρε βίοοάὰ στβοσε ἰδ Ῥεϊοηρβ, 
ἱηπηθαϊδίεὶν ρῥγεσθαϊηρ Να. 1. ὍΘ ραβϑᾶψε γγὰ8 ἰσδηβροβεὰ ἱπ Ἐϑά,, 
ὙῈΓὮ Π85 ποίδίηρ οἱ Νεβ.᾽5 τγοτὶς δ 411, δῃὰ νὰβ εὐϊίοὰ ἐο δὲ 118 πεν 
Ῥίαοε. δε 'ἰπ ΜΎΤ. ἴξ νγὰ8 δἷβο βεραγαίθα ἔγοσῃ [18 οοηϊεχὲ ὃν ἴδς 
ἰπβεγιίοη οἱ ς. 5ς-το, δυΐϊ σπἰπουῖ ἔμῈ ἰοχίυδὶ σμδηρσοβ. [Γδίεσ, ἴο ψεὶ 

Σὰ οἵ ἴῃς ργοδίετι οἵ ςβγοποίορυ, ᾿ξ ψγ88 δϑαίη ρυβῃεὰ Ῥδοὶς ἴῃ ἐπε Εϑά. 
ἱεχὶ Ὁ 8ῃ δἀὐϊΐογ ψῇο νγὰ8 σεγίδίηϊ ν, πὰ ρεῦθδρβ ραγάοηδοὶν, ἱσπογαηϊ 
οἱ {δε ἵτιθ οσάοσ οὗ βυςοδβϑίοη οἵ ἴῃς Ῥεῖβ. Κίηρϑβ. 

(3) Τῆς ραββϑᾶζε ἰ8 ἀδίεὰ ἱπ ἴῃς (ἰπ|Ὲὲ οἵ Ατί., ργεβυσαδοὶγ Ατί. 1 
(464-424). Τΐ5 ἀδίβ ἰβ ἱποοηϑβϑιβίεαιξ τῖτἢ (Βς ροϑίτΐοη οὗ με ραββαζε 

ἴῃ εἰμεγ ἰεχι. Ὑβεγείογε τηϑην βοβοΐδγβ αν βυρροβοὰ (δαὶ {86 παπιὶὲ 
οἵ [δε Κίηρ 8 στον, δηὰ {μὲ χε 5ββῃουϊὰ βυβδβεϊξυϊε σαι γβεβ ἔοσ Ατῖ. 
Οδυργϑεβ τεϊχηεα ς 290-522, θεΐπεεῃ ἴδε σεΐρηβ οἱ Ον. δῃὰ θᾶσ. Τβδῖ 

βυδϑιυἱοη που] πηγαῖα (δς Εβά. ἰοχὶ ςὨγοποϊοίςδ!ν οοηβίβίθης. Βυΐ 

νὸ ἢᾶνε 566 {παὶ {με ρμοβίτἴίοῃ οἵ ἴῃε ρᾶββασε ἰῃ παὶ νεγβίοη ψα8 ποῖ 
οὔ ξίμαὶ, ἀπ σοηϑθαυθλῖν ἴῃς ραίῃ ἰ5 ποι βίη. ὙΒὲ βυδϑιϊςα ἴοι ἀοο8 
τοῖ Βεὶρ ουξ {με νεγβίοῃ ἰῃ ΜΤ'; ἴος Βεε γε ΒανῈ ἴμε βεαυδεῃος οὗ 
Κίηρβ, Ογ. Πδσ. Χεγχεβ, Ατί. Πδσ. (455.), [Ὡυ5 ρἰαςίησ Ατί. ἴοο δϑεῖν. 
ΤΠ Οδεῦγϑεβ 18 δβϑυτηθὰ, μ8 ὈΘΟΟΠΊ65 88 τι Γἢ ἴοο ἰδῖς ἰπ [8 βοβδγδ 

88 Ατί. 8 ἴοο εαγὶγ. ὙΙῸ Ὀεϊίεγ βυσοθθβ ψὰ τῖρμς βυδϑετυαϊο μα πδπια 
Χεγχεβ. ηε οουὰ (Βεη ἰπίεγρτεῖ ν. "45 ἃ Ηςεῦ. Ὀεχίπηΐπρ οὗ [με πηδίϊεσ 
ἴῃ νν. "5, ὙΒὲ οὔγοῃ. βοαυδποα ͵ἰβ ἔθεη ποῖ 30 Ὀδά, ἴοσ ψὩ]]}ε ο. 5 7. 

ἄοεβ Ῥείοηρς ἰο ἔδε σείχῃι οἱ Πδγ., σὲ ταΐρῃς βυρροβε ἴμδὲ ἴδε Ασγᾶπι. 
δοςουπῃὲ οὗ {με ἐειρὶε-δυϊ]άϊηρς βίοσν μδὰ δε δάάεὰ ἰο {μΐἷβ Ασγϑι). 
βεοιίοη πἰϊπουΐ τεχαγὰ ἰο σἤγοη. ογάοσ. ὙΒεη ἴΐ ἰβ ἃ βίησυϊας ἔδει ἴμαῖ 
ἴῃ [86 ῬοΟΚ οἱ Ἐβί. (δε Ῥεῖβ. κίηγ Χογχεβ ἀρρεᾶγβ ἰῃ ὦ 858 Ατί.; 1 ἴῃ6 
βϑῖηθ τηϊβίδκε μδὰ θοῦ τηδάθ Βογε, ἴ8ε οὔὐτοσ ἴῃ Φ τηΐσῃς μαναὰ οτορί 
Βαοῖς ἱπίο ἴδε Αγαπι. ΕἾΠΑ ὑπαὶ βυδβε υἱἱοα πουϊὰ τὰ 8 οἵ ἴδε 
βετίουβ ἀἰβπου!ν τμδὲ Ατί. δυϊδογβοά Νε. ἴο ἀο ἴδε νεγὺ ἰδ: [οσ !ά- 
ἄξη ἴῃ τμἷ8 οἀϊοὶ (υ. [πέγ.). 

ΑἸ]υτίης 85 (18 Ὠυροῖ μαβίβ 18, ἴξ ἰβ σοσίδί ΠΥ ἀπημθοθββασγ. Αἰζεγ ἃ]], 
ἰξ ϑοδγοεῖν γεϊΐενεβ υ5 οὗ δὴν τεαὶ αἰ συ 165, ἴοσ 5 [ἢ 6 ραββαφε ἰ8 ἴῃ 186 
πτοης Ρἷδος, ἴο σεῖονα ἰξ ομς τγεῖχη υσγί ποῦ δος ἰβ πο βἰγαϊη. Ευτγ- 

1δεγ, ἴῃς οὔδηρο, 85 βδβονῃ Ὀεΐον, ογεαίεβ ἃ ἀϊβηςυ εν οἱ 115 οτσῃ. 
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[ὴ [5 οὔ ίμαὶ ἔοστα ἰὰς ἰεϊζεσ ἴο (με Ῥοσϑβ. κίηρ οδαγχοβ {μδὲ ἴῃς 1ετγϑ. 

ἃτε του ]ΐης ἴῃς 4}15 οἱ 76γιιβ., δῃιὰ εγεοϊϊης βουβεβ ἱπ ἰϊ. Ὑδδαῖ 
τους ΜῈ Δ ψαίμοῦ ἴῃ βρῖϊε οὗ ἴμε οοττιρὲ δἀπὰ οὔβουγε εχ. ὙΒεσα 
͵8 ποῖ ἃ ψογὰ δρουῖΐ ἴδε ἰεπιρὶς; ἰηἀεςά, ἰξ 15 ἐχο!υὐθά; ἔος {δε οοτιρἰδίη- 
δηΐβ ὑγρὰ ἰδδὶ 1 δε 7ενβ βηΐ5} {μεῖγ υπάεγίαϊκκῖηρ, ἰδς εἶν ψ ἢ} Ὀς ἴῃ 
8 Ροπί[ἴοῃ ἴο τερεὶ δϑαίπϑὲ 186 Κίηρ οἱ Ρεῖβ. ΤΈΣ τεβίοσαίίοη οὗ ἴ86 
ζαιρ]6 88 ἴῃς 8655 οὗ [δὶ οὔαγχε σουϊὰ ὃς τἱἀϊσυίουβ. Ἑυτίδεσ, ἰῃς 
ταοϑὲ {τυβενογίεν ϑουγοα τὸ δανα ἴοσ ἰῃς ᾿ἰβίογυν οἱ (818 μετ οα ἀδ- 
ΤΩΔΙ 5 7υϑὲ βυςἢ! ενεηΐβ 88 δῖὲ ἀθϑοσροὰ μοτο. Ν ἢ. ἰθδσηβ στ] βυτ- 
Ρτῖβα δηὰ Ἅςβαρτίη ἱμδὶ 7εγυβ. 18 ἱγίπρ τγαϑῖς, [15 γα 118 ἄγε ἴὔσονσι ον, 
δηὰ [18 καῖεβ θυγηοὰ (Να. 1 22. Τὸ βυρροβε (δαὶ Νεῆ. γείετβ ἴο ἴῃς 
ἀεβέγυοιίοη ἴῃ 587, ΠΑ ΣΪν ἃ σεπίυγΥ δηά ἃ μ8]} θείογε Βἴ5 {ἰπ|6, ἰ5 αρϑυγά. 
Ὑβὲε τείεγεηοε ἍἽδῃ ΟἿΪΥ δα υπάετϑιοοα οἵ ϑοπιε τεοεπὶ οδίασαϊν. ΝΕ. 5 
δυάϊεηος τὴ} Ατὶ. τγὰ8 'π [με 2οῖἢ γεᾶσ οἱ ἢἴβ τεῖψτι. Ὑμεγείοσε [86 

ἐνδηῖβ πασταίεὰ 88 οσουστίηνς “ἴῃ ἴδε ἀδγβ οἱ Ατγὶ.᾽ τγδν πᾶνε οοσης δὲ 
8ῺΥ {ἰτηα ἴῃ {π6 ἢτβὲ ἔσεπὶν γεδγβ οὗ Ηἷ58 τείρῃ. Βυὶ 1 νὰ ἰγσϑηβίος ἴῃς 
Ἰεξίετβ ἴο Χεῦχεβ, ἴον τηυδὶ Ρὲ ρυΐ ἴῃ (δὲ Βερίπηΐηρ οἱἩ μἷβ τείψῃι (42), 
ἧς. δ.,) 48ς, ΟΥ Τογν γεᾶγβ θείογε Νεὰ., δηά ᾿βεγείογε ργεβϑεηξίης ἴοο ἰοὴσ 
δὴ ἰπίεγναὶ θεΐτγεε {με σδἰδηλ εν ἀπά ἴδε τερογί Ὀσουσῃῖ ἴο ΝεΒ. 

ὙΒοῖα 8 ἴμδη (πς αἰθςσυ ἐν οἱ βυρροβίῃρς ἐμαὶ Ατί. γεϊγασίεὰ ἢἷ5 οσσὰ 
ποσάβ ἴῃ αἰνίης ΝεΒ. ρεγιηϊβϑίοῃ ἴο τευ] [6 νγὰ115. [πη ἴδε Ασγαδ. 
ἔοστα οὗ ἴδε Ἰεϊξεσ, ἐβεγε 5 [Ὡς βανίηρ εἴδυβε "υπῈ}} ἃ ἄδοσος ἷβ ἰβδυε Ὀγ 
τὴα." Ἐβὰ. ἰδοῖκβ ἴῃς ραββαρε, θυὶ [μαὲ πιῖρης εαϑὶϊν ὃς ἀυς ἴο 15 υπ- 
Βίῃαβ8, 85 ἴμε Ἰδξξες τσδϑ υπάεγϑίοοά. 1| πογάβ ἀγὲ ἴο ὈῈ ργεβϑοᾶ ονεσ- 
Βιασά, 88 8 δρὶ ἴο δε ἴῃς οδϑὲ ἴῃ ἀεαϊ τσ πὶτὰ Ῥεῖβ. ἰανγβ, [δὲ εἰδυβα 
που] μανε ἔο Ρὲ οπιϊἰοα, οΥ ἐδε ἴεταρὶε οου]ὰ πενεῦ μΒανὲ θδεη υἷε, 
ἴος Ασί., ἰπ βρὶϊς οἵ 6"., πονεῖ ἰββυθὰ ἃ ἄδοσεε ἴῃ ἕίανους οἱ θυΠάϊης τῃς 
τετρῖε. 
νε «δηῃοί σὰ. ἴῃς βίογυ ἰῃ Νε. 1--2' σἱτμουΐ ϑθοίηρ (δὲ Νεῖ. τοδὶ] ϑοᾶ 

τμδὲ Βε δδὰ ἃ ἀεἰϊςαίε δηὰ ἀἰδηςυε ρσγοῦίεα. 1Γ Βα Κηον οὗ 18ε Κὶπρ᾿β 
Ἰεϊζες, νν. "7 5. δηὰ δὰ ͵ιῖ Βεασγὰ μον συ! εβϑῖν ἐπε ἄδοσεε ἴο βίορ 
1δε ποῦῖκ Βδὰ θδεῆ οδιτί θα ουξ, τὲ σδὰ ψεὶ] υπάετβίδηα Ηἷβ8 ἔδας δῃμὰ ροσ- 
Ῥίεχιν. ΕἸΠΑΙν, ἰξ 15 ΌῪ ὯῸ πιθϑῃβ ἱποοποείνδοϊς ὑμδὶ ἃ σελ πιοῦ- 
δοὰ ἴκὲ Ατί. οουἱϊὰ θὲ ἱηάδυςοά ἴο ἀο αἰπιοϑὲ δηυί βίης ὈῪ ἃ οουτξ 
ανουτίίε. 
ΒΥ ρἰδοίηρ ἴῃς ϑεςίΐοῃ 7υ8ὲ θείογε Νεὰ. ψὲ σεΐῖ δῃ Ἄχοθθϊηρν ροοὰ 

οοπποοίίοῃ. 1η ἴδε φασὶν ραγέ οἵ ἴδε τεΐψιι οἵ Ασί., ρεσβαρβ υπάεγ ἐπα 
ἱπβρίγαϊίοη οὗ ἴῃς ραϊγίοι Νεὰ., ἃ ἴαχε θοὰν οἱ Ἵχὶεβ δὰ βοὴῆε ὕὑρ ἴο 
7ετυ8., ῥοββίθ!Υ ἴδε νεγΎ σοτρϑην οοηξυϑεά πῖῖἢ ΕΖταβ. ὙΠῈν μδὰ 
ἴδε ρύσροβε, 30 πᾶσ με Βεατί οἵ Νελ., οὗ τεδυϊαάϊηρς 7οσυβ., διὰ θεζαα 
ἴο ἐχεςυΐε δε ργο)εςῖ. ΤΈς 7εαίουβ ϑ8πι., σεῦυθβεά ὃν 18ε 7ενν8 γεδγ5 
Ῥείοτε, γεβ]9ς ἴῃς ἀδηρεῦ ἴο {μεῖγ βυργεμιδον, δηὰ ττῖϊε ἃ ἰεϊΐος ἴο ἴδς 
Κίησ. Νεβ. Ῥείπρ δἱ οουτγῖ, κηονβ οἵ ἴῃς ςοπιρ δίς δπὰ με ἵεποσ οὗ 
τὰς Κἰπρ᾽᾿β τερὶγ. Αἰΐζοσ [με ὅ84π). ἔογοεβ μδὰ τηδάς ἤδνος οὗ ἴδε 7ενγβ᾽ 
μοῦ, ϑοῖλα οἱ ἴῃς ἀἰϑηεαγίθηθα οοἱοηϊβίβ γτοϊυσγηθὰ ἴἰο Ῥεῖβ., δῃὰ σὲ 
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Ὀχουχαὶ 5ἰγαίσῃς ἴο [8ε σογαὶ συρ-θεάγοσ, ΗςἜς ᾿Ἰεᾶγῃβ πον {παῖ τῆς 
ΘΏΘΠΙΥ δά ἰδκοη δἀνδηίαρσο οὗ ἴῃς εὐϊςί πὰ μδὰ χοπο ἔασ ὑεγομὰ ἰΐ8 
εττηβ ἴῃ {πεῖγ ραββίοῃ ἴογ ἀδβίγιςιοη. 
ΝΠ (δῖ5 5ἰξυδίίοι οἰεαῦῖν ἰπ πιὶπ, γα σδῃ σοπιργεδοηᾶ [ἢς ρδίσοι 5 

ἀϊξαρροϊμεσηεπι δηᾶ βοσγον. ὃν ε σὴ ζυγοῦ υπάετβϑίδηα [ἢ6 βεοσεοῦ 
μι τ ὶς ἢ Βα βυττουηα8 ἷ8 οὐγῃ δαἰεγργίβε, δά 1Π6 οοηβίδηϊ σομῆϊοιβ 
στὰ ἴδε νετν ρθορῖς ψθο μαὰ βυςςεοάθα οςε Ὀείοτε ἰῃ Ὀγεακίηρ ἄονσι 
τδςε ν8}}5 οἵ 7εγυβ. 

(4) Τῆς δυϊβεηεῖοῖεν οὗ (δε Ἰεϊζεγβ μὰ8 θδεῃ δϑϑυμηθαὰ ἴῃ ἴῃ 6 ἀρονὲ 
ἀἰδουββίοη. ΑῺΥ οἵδε ἰβθΟσν 866 18 ἴο τς. υπίθηδθίθ. ΤᾺς ἰεχὶ ἴ8 
ἷπ ῥίδοθβ νοῦν δά, εβρ. ἵπ (ῃς ἰπίτ. δῃὰ ἴῃ (ἢς οοταρίαἰηί, ν. 13, ἀὰς 
ἀουθε!εβ5 ἴο ἱατηρογίης τ] ἴῃς ἱεχὲὶ ἴο πιᾶκα ἴἰ δι ἃ [α]56 ροβί τίοῃ. 
Βυϊ τδε πιαΐπ ρυτροτῖ οὗ ἴδε Ἰεϊ[6γβ οϑῃ θὲ δϑοογίδί θὰ θεγοηά ἃ ἀουδί, 
διὰ 1 [δῖ58 ραββασε ψεσα ἰδοκίησ ψγὰ ββουϊὰ δὲ οδ]ροά ἰο δββυπιθ, 
ἴῃ ογάδσ ἰο υπάοτιβίαπα Νεὰ., ᾿υϑὲ βυςμ δῃ Οσουσγοποα 85 ἰβ Βογὸ ἀ6- 

ϑοσ θεά. ὙΠὲ ραβϑασεα Ἵδηηοΐ δὲ αἰγὶ υϊοὰ ἴο {86 (Πγ. οἡ δὴν ςομαϊ- 
εἴοῃβ; ἔοσ ες οουϊὰά ποὶ Βανε οοτηροβθὰ ἃ ραββαψε τις Βα 850 ετερῖ- 
Οὐ τηϊβυπἀετβίοοά, ἀπ πο ἰβ 50 Βορείεβϑὶν ἱπαρργορτίαϊε ἔοσ ἴῃς 
Ρυγροβα ἔοσς ψὩΐῖο 6 που Βανε ἱηνεηιεὰ ἱ. δδίενεγ μἷβ ἔδυ 8, 
δηὰ {πὲ τεσ τπδην, δὲ ὰ8 ποῖ 88 βίυρὶ ἃ 85 ἰμαῖ. Ἡδά ἴῃς (τσ. 
ςοπιροβοά τς ραβϑϑᾶφε, Βα ψουϊά δἰ πηγοβὲ οεγίδί νυν μαναὰ ττίείθη 41} ἴῃ 
ΗΘ. 86ανὲε ἔῃ Ἰείξεσβ ἱμειηβείνεβ, 88 ἰβ ἴῃ Ἵδϑὲ ἴῃ {μὲ βίογυ οἱ Εζζγᾶ, 

ψεγοδ8 ἴἢ6 σθοΐε ἀοοσυπηοηξ 18 ἰπ Αγάση. Μοτζεονεγ, ἴδε ραββᾶψζε ἀθεβ5 
εοπίδίη τόσα ἔβη [86 Ἰεϊίεσβ ἐμαπηϑοῖνοβ, ἀπ 1 οδπμηοῖ υπἀοιβίδπα 

Τοῖτεν 5 ἀεοϊαγαιϊίίοη μὲ ἴῃς “Αγδπλ. βϑουχος οοητδίῃβ ποίδέμρ δὲ ἴμ688 
βυϑρίςίοιιβ ἀοσυτηεηῖς᾽ (Ε5...}). 

Κοβί. νγὰβ8 (π6 αγβί ἴο ἄδην {με Ηἰβίογοἰἐ ν οὗ ἐς ραββαρθ, δα πυϊἰἰηρ 
(δὲ 1Ε 1ξ ψόγε δυϊδεηῖϊὶς ἴὲ που]Ἱά τεΐεσ ἴο ΕΖγδ᾿β γοίαίς πιὰ ὀνουίηγου 

15 ἴπθοσν ὑμαῖ ΕΖγα ἰβ ἰδῖεγ ἴπδὴ Νεῖῆ. ὙὍὙἢὲ ροϊηΐβ σαϊϑθὰ ὃν Κοβί. 

Ογέκά.". π.. τ ῖῖ 8 ϑόπλα σοτητηθηΐβ ὑἱμεγεοη, ζο ον: 
(1) Το οο]οηϊϑίηρ ὈῪ Αβηᾶρρασ (Αβϑιυγθαηΐρδ)) 5 ἱαρσοραθῖθ. Βυῖ 

1ι 15 ΌῪ ἢο τπηθδῃ8 σεγίδίη {πδὲ Αϑηδρρδγ 8 ἴο θὲ ἰάθη βοὰ τὶ Αβϑυγ- 
Βδηῖραὶ (Ὁ. 1.). (2) ΤΒετζε ἰβ8 ἃ βυβρίςϊουβ βἰ τι ασν θεΐσγεεη 18 οοτ- 

τεβροῃάςηςς δηά ἰμαὶ οἵ ς. ς 7. Τῆε δστεοιηεηΐ ἰ5 γαῖ με ἰδηοῖξα! ἀπά 
5. τοίνυν ἴῃ υπἱπιροτίαπι πιδίίετβ. ΒΟΙῊ σοπιρ αἰηβ ἀγα ἴῃ Ασγϑπλ., τὰ 

αἰτηδὰ δἱ (δε 7ετνβ, δῃὰ γε δ ἀγεββθά ἰοὸ ἃ Ῥεγβ. Κίησ. Βαϊ ἴῃ {πε ἴτῃ- 
Ρογίδηϊ πηδιϊεγβ ἴπογα 15 στοαὶ ἀϊνογρεμοθ. Οηδ σοπίδ[ 8 ἃ ζτανε σμασζα 

8ἃπά υγχε8 δοιΐοῃ; (ἢ οἰμοσ 5 δὴ ἰηχυΐγυ, πὰ 86 ςοττοβϑροπάθηΐβ 
ἀνγαῖϊς ογήάεσθ. [ἢ ομα ἴῃς Τσοτηρίαἰηξ 15 μοοάθά δηᾶ ἀγαβιϊς τηθαϑιγοβ 
ογάεγεά; ἴῃ ἴῃ6 οἵμεγ ἴῃῈ 71ἐν ἅτε Ὁρμοὶὰ. (3) ΤῊ ρῆγαβα “ἴῃ ἴῃς 
Ῥοοῖς οὗ ἔν (δέ μογ᾽ 8 πησπηοῖγβ,᾽" ν. 15, οου ἃ ηοΐ δρρὶν ἴο Βδ}. ᾿πϑοσὶρ- 

εἰοπβ. ΤῊΐβ ἀγσυπιεηξΐ ἱζπογεβ βἰπιρ]ς ἰοχίυδὶ οτὶ εἰςΐϑπι, (ῃς Ἐ584. ἰοχὶ 
τεδάϊηρς “ἴῃ ἴδε ΠΡ γαγν οὗ τὴν ἰδίμεγς," ἴπ πϑῖςἢ ΒΑΡ. ᾿πβοτίρείοηβ τᾶν 
ΜΕ} ἢᾶνε θδϑθη βίογεά. (4) “Τὴ τιϊσηΐϊν Κίπρβ᾽" οὗ ν. Ἢ δάπηἱ 8 οὗ 
ὯΟ 88 ἰϑἰαςίοτν εἐχρίαπαίίοῃ, βίηος ἰμς ἰβίογν οὗ αν ἀπά ϑοϊοπιοη 
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που ποί θὲς τεοοσάοά ἴῃ ΒΡ. δππαῖὶβ. Βαϊ (86 ρβγαβε οουἹὰ Δρρὶν 
ἦπδὲ 85 νεῖ] ἰο Ἰαΐεγ Κίηρϑβ κὸ Ηεζοκίδῃ, προ δεϊὰ ἃ Βαῦ. ναϑϑὰὶ δ5 ἃ 

Ρτίϑοηςσ δηᾶ σῆο Ὀ01}}5 ἴἰάγζε ἴῃ (88 ἱπβογριίοηβ οἱ ϑεμῃδοβεσῖρ. (5) 
ὙΤΒε ΡὮγαϑε “ὑπ ἃ οοσατηδηα 15 σίνεῃ ὈῪ τῆς, ν. 3, Βῃονγβ ἃ Κπουϊεάρε 
οὗ Ατί.᾽8 ἰδῖεσ ςοηβεηΐ ἴο Νεῃ. Ηξσγε δϑαΐῃ ψὲ τηδ  ποῖς πὶ Ἐϑά. 
ἰδοῖκβ {πε ῥραβϑϑᾶσε, δπὰ Κοβί. 15 οεσίδί εν πτοὴς ἴῃ ἢ]5 δβϑϑυτηρίίοη ἴδδὲ 
Ατὶ. ογάεγβ ἴῃς ἀεβίγσυςίοη οὗ ἴῃς τν81}15. Εὐσίμεσ, τὰ τῆδὺ ΜῈ }} αι ε5- 
εἰοη Κοϑί.᾿ 5 ἰπέδσσεωῃοςαδ. Τδα Κίηρ πιΐχς δα ϑιν ἴβϑις ἃ σοπάϊοηδὶ ἀε- 

εἴθ. ΑΙ8 6 πλεγοῖν οσγάεγβ 86 σοῦ ἴο βἴορ, ἰξ 5 πδίυγαὶ ἴο δβϑιιπηθ 
1δὲ βοῆς ἔυγίμεσ ἱηνεβιϊχαιϊΐοη ψγ5 ἰηϊεπάθα. (6) ΤὮς ἱπιργεββϑίομ 

τηδᾶς ὃγ Νά. 1-," ἰ5 {παῖ ΝΈὮ. νγᾶβ εηραρθὰ ἴῃ δὴ βηί γεὶν παν ποσκ, 
δηὰ ἐμαὶ ἃ βίογυ οἵ ἃ ργενίοιβ δἰϊεπιρὲ ἴο γερυ]ά ἰμῈ 4115 ἰβ ἱποου- 
βἰβίδηι. ΤῊΣ ἰδοὶ 15 ἰῃαὶ Νεῖ. τγγᾶβ ὑγρεὰ ἴο 8͵8 ἴ85Κ δ. ἰεαγηΐπρ (μαῖ 
186 ν4}}5 δὰ Ὀδδὴ ἔπγοσῃ ἄονγῃ ἀπά (ἢς χαΐεβ δυτηοά. (7) Τς 

ταοοκίηρ διιυᾶς οὗ θα. δηὰ Το. 5 ἱπεχρ  σδῦ]ς 1ξ [Ὡς τυ }}5 βδὰ ῥσγο- 
νἱουϑῖν Ῥδθῃ οαγτίθα οἶοϑε ἴο οοταρ]εἰίοη. [{ 866 18 ἴο πῖς δαὶ 1 τὰς 
ϑδῖη. μδὰ σεοθηῖν ἀεϑίτογοα πνιβδί {με 71ἐν μαὰ θυ }]}ῖ, [μεν πουϊὰ Βανα 
βυβῆςίεπε στουπά ἰο 766 γ δἱ Δ ομς εἶϑε ψὸ αἰϊεπιριοα ἴο τεϑύυσας ἴῃς 
σνοσὶς. ΤὨς ἕαςϊ (μαὶ {πεν ἰγυβὲ ἰο ἐμεῖὶσ οὐσῃ ἀενίςεβ, δηὰ ἀο ποῖ δρ- 
ΡΕΔ] ἴἰο ἰἢς Κίηγ, ἱπαϊςδίεβ ἰμδὶ ἔπον τεχζαγάεα ὑμεῖγ (85 Κ 858 εαϑυ. (8) 
ΝΕ. 21- 15 5116 ηἱ δδουΐ δῃ Ὄχίβιϊησ ογάοσ ἰο ἀδδίγσου {με νν 8115, Ν᾿ ἢ. ἄοεϑ 

ποῖ δϑὶς ἴοσγ ἃ γενεῖβαὶ οἵ ἃ ργενίουβ ἄδθογες, δῃὰ ἰδς Κίηρ οὔἱυ σοπβίδετβ 
ἴδε ἰοβ5 οὗ ἃ αἰ μι] βεγναπί. ΓΟ ΕΥ βρεδκίηρ, ἴμεγε μαὰ θδθῶ πὸ 
ογάεσ ἴο ἀεβίγου ἴδε νγ811.β. Νὰ. σοιυ]ὰ ποῖ Ῥὲ {κεν ἕο ργονοῖκἊ ορρο- 
βἰτἰοα ὈῪ γεπιϊπάϊηρ ἴμ6 Κίηρ οἵ διἷβ οστηθσ δοίΐοῃ. 

Κοβί. {με αἶνεβ ᾿ἷβ ἰάθαβ ἃ5 ἴο [ῃς ογίρίη οἵ ἴῃς ραββᾶσο. Αϑ 86 
Βγβὶ γοίαΐε ἴῃ ἴῃς {ἰπλε οἱ Ογ. Βδὰ αἰἱεπιρίεα ἐο τευ! τμ6 τοπιρὶς, δά 
ψεγε Βἰηδογοα ΌῪ ἴδε 58π|ι., 80 ἴμε γγ18}}5 τηυβὶ μάνα θεθὴ δέϊεηριοά 
Ῥείοσε ἴδε 2οῖἢ γεᾶὰσ οὗ Ασί. Ὑβεγείογε ἴδε (ῇγ. πηᾶῖθβ (ῃς ροίαλ εἱ- 
ἴδοκ (δες νν4115 δἔξεσ (ἢβ σοπιρ]εἰΐίοη οὗἩ ἴμ6 ἰεῖαρὶε. [1 πουϊὰ "ς ἀϊδίου 
ἴο ἔγτασῃηε ἃ εακεῦ Βυροίμεβίβ. Τῆς ροϊαΐλ υπάετ ΟΥ. ἀϊά ποῖ δἰζεωρὶ 
ἴο τεῦυ 14 τ[λς τεταρ]ε ἀπ ἴμογὲ γᾶ5 ἢ0 Εἰπάτγαηςε ἴγοτα ἴῃς ὅδ. ΤῇἊ 
Ογ. Ββδὰ πο ἰάεα ἐμαὶ {Π18 ραββασε ἄεα!: σὴ ἴδε ννα}15 οὗ ἰδς οἰΐγ. 

Ηε ἱποογρογαῖεβ ἔπε ραββᾶσΈε οἡ ἴμε ἔμθοσν ἰδδὲὶ {πε ᾿εξίεῖβ σοξοστοά ἴο 
τὰς δυϊάϊησ οὗ [με ἰεταρίε. 11 ἰβ δᾶϑὺῪ ἴο ἄρτοὲ ὙΠῸ Τοῦτον ἐμαὶ 
“Κοβι. 5 τηεϊ βοάβ σψεέγε ποῖ ἱβογουην βοϊθηπεῖθο, ἀπά ἷβ σοποϊυβίοηβ, 
ἷπ [86 πιαίπ, ψεγε οὐ {{||6 να]υθ᾽ (Ε5.15). 

1-11. ὙΠ οσοαδίου οὗ [86 ΙοἰοΣ ἰο Ασίαχοσχθβ δῃὰ 15 Ὀ6- 
εἰμηίηρ.---Ἴ. 75 16 ἀαγς οἵ Ατίαχεγχεο!. ὙὍὙῈῸ ττϊΐοῦ ον  ἀθθν 
Βδὰ πο εχαοΐ Κπομίθαάρε οἱ {πε ἀδΐίβ οὐ Βὲ σψουὰ πᾶν Ὀθθῃ 
ΤΏΟΓΕ βρεϑεΐῆς.---Τῆε γεϑί ο ἱπεὶγ ἀδϑοοία! 65] Ξαρρεβίίηρ δῃ οΒΊοΑ] 
Ῥοὰν ψΐοἢ Ἰοϊπεα ἴῃ [6 σοιηρ αἰπὶ ψοθα ψοσὰ πουϊὰ δἀὰ 
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νψοῖρμὶ ἴο {με οἰατρε. ὙΤῇηε νογά τεηάογεα “ δϑβοοίαϊεβ᾽᾿ ὁσουγβ 
ἴῃ (δε ΕἸΕΡὮ. Ρᾶρ., ψΒεσε [με πηεδηίηρ ἰ5 ἀδίοστηϊηδ]8. [ἡ 1,].1 
νὰ Βηάᾶ “7Θὐδηΐϊδῃ δηὰ [ἷβ αβϑοοίαϊεβ, ἴΠ6 ῥὑγίοδίβ ψῈΟ δῖα ἴῃ 
7ε." ὙΤβο νογά 15 υδοὰά [16 ““Ῥσοῖμεγ᾽ ἴη Ηδρτγον ἴο ἱπαϊςαία 
ἴῃοβα ἴῃ ἴῃς βᾶῖης οβῆςΐαὶ οἶδββ.0 ϑδζβδὺ 1ἰπ|ϊ15 [86 τηδδηΐπρ 
ΠΟΘ ]οβϑν ἴο ἴμοβα ΜἘΟ ᾿οϊηδά ἴῃ [δε Ιεζίεγ, θαΐ [6 ψογὰ σονεῖβ 
811 (με ρῥγίεϑίβ ἴῃ 1εὉ.---αἀημά ἐλιὰ τονδέμρ οἵ ἐμὰ ἸΦΗΕΥ τοα5 τυγίοη 
ἦπ Αταημιαΐο]. “ΟΒαδγδοίεγ᾽᾽ δ(ἀδὰ ὃν ΕΝ. 15 στοὴρ, ἔογ (δε 
τεΐεγεηςδ 8 ἴο (8ε ἰΙδηριάᾶσε, οὶ ἴο {δε βοηρί.---Αμά ἐγαποίαϊοά 
ἑπίο Αναμιαϊοῖ. Βαϊ 85 ἰἴ 85 δἰγεδαυν Ὀεεη βαϊὰ ἰῃδὲ {86 Ἰβίϊεσ 
νὰ5 ττιτοη ἴῃ Αταγηδὶς, [86 βἰδίεπχθηὶ δαὶ ἰξ νψὰβ ἰγδηβίαϊθα 

ἰηῖο Αγαπιαὶς 15. τ δη ! 5. ἱπηροββῖθ]θ. Μαγαυάτγί ρῥγοροβεᾶ 
ΦῬΡεγβίδη," [86 ᾿Ἰεϊτογ Ῥεΐηρ ἰγδηβίαϊθα ἱηῖο {6 ῃαῖϊνε Ξρθεθο 
οὗ {86 Κίηρ, δπὰ 50 θεΐῃρ ἃ Οἱ ησυδὶ ἀοουμηεηί. ΜΕΥ. βυδϑι- ἡ 
τυΐο5 Ῥογβίδῃη ἴογ [μ6 τβὶ Αγαπγαίς, δηά οχηϊ ἰπρ (Β6 τεἀυπάδης 

“τ ηρ᾽ ρεὶβ “ {πε αἀἰδραίς ννὰ5 πτὶτίθη ἰη Ῥεγβίδη δηᾶ ἴγδῃϑ- 
Ἰαϊθα ἱπῖο Αγαπιαῖς.᾽" ἘΒογίῃ. τεραγάβ (86 βοοοηᾶὰ Αγαμγαῖς ἃ5 

ἃ δίοββ; 1 ἰβ ἰδοκίηρ ἰη ὦ. ὙΒδ ρῃγαϑε 15 ἃ οορυ ϑι᾽8 ποῖβ, δὰ 15 

ποῖ οὗ τη ἢ ἱτηροτγίδηοα (0. 1.).--ἰκεδμη] ἰβ ἃ σοοά Ηεῦτονν ὨᾶΠη6, 

δΔηα ΟσοιΓ5 ἔγοαυθηίΥ πῃ ΕΖτ.-ΝΕ. (Ὁ. οη 25).--Οοηημαηαε)) ἰβ 
Βεϊζοῦ {μδη “Ομαηςο]ογ," ἘΝ. Ασποϊὰ ργόροβαεβ “στηδϑίεσ οὗ 
186 ἀδογεαβ᾽, (1Β1.. 1το12,229. Εδδυπὶ {μεὴ του] ὈςῈ 86 οδίοῦ 
οἰοετ.--δλίριδλαὶ {π6 Ξογίδε} νν. 5. 11: 571, Ὅς πᾶπὶθ ἀϑι8}}} 15 
{ταςοά ἰο Ιγαπίδη (Β8.), θαϊ 11 πυῖρς δα ϑν θ6 Ηεῦτεν. ΤΠῈ 

ΘΟΓΊΒΕΙΒ οὗ [με [ἐν ἴῃ [15 οᾶβθ, {πουρ ΠΟΙ ἀΐπρ Ῥγεβαπλ 
Ῥεγβίδη οῇῆςεϑ ἰῃ ϑυτίδ, πιᾶὺ {μεπηβεῖνεβ πᾶνε Ὀδεη οὗ Ηξρτγεν 
βδίοςκ. [ἢ ἰμδΐ οδϑε {Π6Ὺ σογίδ! ἢν νου] ὰ ποῖ πᾶνε ττὶτἴθη ἴῃ 
Ῥεγβϑίδη. Τὰ ψογά5 γα ἃ φ[οβϑϑ ἀυ ἴο (δε οοηξυβίοῃ οἵ {δε ἰεχί. 
--Ας [0] σιυ5] Ὀὰϊ {δε Ιεϊῖογ ἄοεβ ποῖ θερίῃ {1} ν.11».---9, δέπαϊε5] 
οΓ “Ἴυάρεβ᾽ δοοογάϊηρ ἴο (ὅ", 580 Ηοβπιαπη, Ματγ.---  ῥμαγεαίἠ- 

εἶ 65] αἰ5ο ἱηϊογργείθα 85 “ βεῆογα ϑ᾽ (ΒΠ8Β.).---Ταγρῥοϊ 65] ΟΥ Δῃ 
οὔοῖα] {{π|2 ἐαδεϊϊαγίδ (76 η56η): ἰξ μᾶβ αἷϑὸ θεθη ἱπιεγργείεα 85 
Ιταηΐδη δπὰ εαιδὶ ἴο ἴπε ἔγεαυθηῖν υϑοα ἴετηὶ “θεγοπα (88 
Εἰνεγ᾽" (ϑυτίδ).---αὶ ῥδμαγϑῖθ5). Μαγαυάτγὶ γεπάοβ “ βεογείδσίββ.᾽" 
---Αἀγοδουϊ65] [ῃ6 ρθορὶβ οὗ Ετεοβ (Μεγυ. Ερη4. 9), ἃ εἰν ἴπ ΒδΡ- 

γἱοηΐδ.---Βαδγορἶα»5] ΟἿ οσσυτγτεηςα οὗ [6 ρεηῖς ἔοττῃ ἴῃ 
ΟἹ.----οὐνμολαηολ!65) [Β6 Ρθορὶβ οὗ ϑ8α, (με ΕἸαηπυία σαρίία!. 
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--Ρελαυϊίο5]. Ἑοϊονίης (ὁ ἢ πονν ζεπεγα!ν ἱπιογργείθα 85 “ἐμαὶ 
15, ἃ σοῃάοσίηρ τραυϊγίηρ ἃ 5ρῃϊ εἰπθπάδίΐοη. Νε ββουϊά 
16 Βανε “1με ϑυβίδηβ, ἱῃαὶ 15, {πε ΕἸδπλ 65," Ρθορὶς οὗ {86 
ΠΟΌΠΙΓΥ ΟνῸΓ ΜΒΙΟΩ Ουτὰβ μδα ἤγβί συ ]οα.--ἀνμά ἐδ τεδὶ οὐ ἐδ 
ῥοοῤῥίε5]. Ἰῃ βρὶϊε οἵ ἰᾷε ἀῦονε ταίμεγ Ἰεσία [15ῖ, {βετα οτα 
οἴβοῦ πϑιϊ δ 165 ἱηνοϊνεα ἴῃ (Π6 Βοβ. ΠΥ τοναγά {ΠῈ 7ενγ8.--- 

Ῥλοηι ἐπε εγεαί ἀπά [απο Ασπαῤῥαν μαά ἰαξεπ σαῤῥίῆθε]. ΤΒαὶ 
Ἶ5, 411 {με8ὲ βδβορίεβ μα Ὀδδὴ Ὀγουρῃϊ ἴο ϑδιηδγία ἔγοσῃ οἴμεῖ 

Ρίδοεβ, γείεστίησ ἴο [ῃ6 βίογυ ἰῇ 2 Καὶ. 17. Αϑῃᾶρρᾶγσ ἰ5. υϑ8}} 
Ἰἀεποδεα τ} Αβϑυσθαπίραϊὶ, ἀρράαγεμ!!ν Ὀεσδυδε ἰΐ 15 τηοσα {Κ 

μιἷϑ πᾶπηθ ἴμ8ῃ δὴν οἴμετ. Οὔ οῇειβ 588: πᾶ πθβοῦ τ8Ὸ θαζδπ 

1τ}ε 5βίερε οὗ ϑαιηδγία. Α5 ἴΠ6 Ὡδπ16 ἰβ οστυρΐ, 85 [6 γεβεη δῆς α 
᾿ ἴο Αϑϑυσθαπίραὶ ἰ5 ποῖ νεΓΥ Οο58, ἀπ 85 ἵμεγε ἰβ πὸ δνίάεηςε οἵ 

ἢ15 οο]οηϊδίηρν ϑαπηαγία, ψὰ σταϊρηΐ σοη͵εοΐυτε ϑαγροη, ῃο οου- 

αυετεα ϑαπηατῖα ἴῃ 722 οὐ Ἐβαγῃδάδοῃ 85 ν. ".--- 1» διε οἷν οἵ 
ϑαριαγία]. Βεῖίογ τὴ (ὦ ἐη ἐλο οἱἑος οἵ δανπατία, 5β'ποδ 8}} 1μ658 
ΡΘΟΡΙ 65 σου] βοδγοεὶν τγοβίάθ ἴῃ ομς εἰΐγ.---Απμά ἐπε τεσί δεγομπά 
ἐμ6 Κ͵θ67) ἐ. 6., ΟἴΒεῦ ῥεορίεβ οἵ {8ε σουμπίτυ ψεβὶ οἵ (δες Ευ- 
ῬΒγαίθβ. Το ἴεγπὶ “θεγοηά {π6 Εϊνεογ᾽᾿ 18. υβθα ἰη 1ῃϊ5 ροποά 
ἴου 811 [ῃς σουπίτυ ἔσομαι ἴμ6 ἘᾺΡΗγαίοβ ἰο Εργρί.--- ἀπά 950 7ογεμ]. 

ὕδυλ!ν ἱπιεγργεϊθά 45 ἐαυϊναϊεπί ἴο “δηὰ οἴδοτβ,᾽" δηά 50 ““ἴοο 

τοάϊοιι5 ἴο πηοηποη." Βιυΐ ΤοΙτεν (ΤΒΙ,. 1807) 65 βϑβονῃ {μδὶ 
1 πηθδη8 “δηὰ πον, ἰδὲ ῥγείδος ἴο 88 σεὰὶ τχδίζεγ οἵ 186 

Ιεϊίεσ. ὍΣ ψογὰ 18 πηϊβροεὰ ἰῃ οὐγ ἰοχί, θεΐηρ γτερεαϊθά ἔγογμ 
186 οηά οὗ ν. "..---11, Ταῖς ἐς α οοῤν οἵ ἐδε ἰοίίον τομκίοῖε ἐπον 5εμὲ 
“γη|0 [ὲηι} οὈνϊουϑ!ν δὴ εαἀϊζοτίαὶ ποῖς, μὰ βῃοι!ὰ βίαπα Ῥεΐνψε 

186 παιταίΐνε δηὰ [ῃ6 θερίπηΐηρ οὗ [86 Ἰεϊζεσ ὈΓΌΡΕσ, 85 5βονσῃ 
Βοῖονν ἱπ ἰΒς τεοοηπβίγυσίεα ἰοχί.---Τν ϑεγυα5)]. ὙὨῺΣ ὩδΠΊ65 
Βᾶνε Ῥδθῃ ἱγϑηβροβθά, δηά ἃγὲ ψϑητηρ ΒοΓΕ, 50 [μδῖ 85 [δε ἰεχὶ 

βίδηάβ ἴπε σοστηρίαἰηΐ τνγὰ8 που τηου 5. 

Ι: που δὲ ἀϊβῆου!ε το βπά ἃ τιοτε οοστυρὲ ἐεχὲ ἔμᾶπ νν.", Αἱ 
Βτβὲ βἰσβὲ ἴῃς οᾶϑε 86επ8 αυἱΐε Βορεῖεβϑ, ἔοσ ψαΠΠε ἰμογε οδα ΡῈ δυΐ ἃ 
βἰηρὶς Ἰεϊῖογ, ἔμοτα ἃγὰ ἔτγο ϑεῖβ οἱ σοπηρ δἰ ῃδηΐβ, δηὰ ἴβογε ὅγε ἴσος 

ἀϊδεγεπὶ ἰηϊτοάυςίίοηβ. ΤῊΣ τ οἷς ἰ5 580 οοηξ 864 ἰη ΜΤ. μὲ τε βδεσα 
Ῥαϊκεοὰ δὲ ἐνεῖν ροϊηί. νε πιᾶν δδϑιϊν δϑϑιπια ἐπι ργεσθάϊηρς {πε ἰεἰ- 
ἴδγ ὑσορεγ ἴΠεγθ ννὰ5 ἃ βἰπιρίε δηὰ βίγαϊμι[ογιναγὰ ἱπίγ., βιδιίηρ ἴῃς τἶτης 
οἵ ντὶθπρ, (ῃ6 σοπιρ᾽ αἰ παηίβ, [Π6 δοσυβοά, δηά {Π6 ρογβοὴ ΙΝ ἤοπιὶ 

τὰς οοτηρίαἰπὲ ἰ5 ἰοάσεα. Τῆς ἰεχὲ οἱ Ἐϑ3ὰ. ἰ5 βἰπυρὶς δπὰ βιγαϊ ζῃιίογ- 
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ταῦ, θυΐ 4 οἀγεΐυ] Ἵχασαϊπδίϊοη 5βῃονϑβ (μδὲ Ἔενεὴ {πδὶ ἀοθϑ ποΐ δανὲ {6 

ογἰῖμδὶ ἰεαχί. 1ι ἀοεβ, ποτενεσγ, αἴοσά ἃ μαϑβὶβ ἴοσ γτεοοῃβίγυοίίοη. 

Τῆε Ἰεϊξεῦ ρσορεσ θερίπβ δὲ ν. "Ὁ ψὶ τ ἴΒῈ οοταρ αἰ πδηίβ, ἐν δεγυαπίς, 
φδε πιοη οἵ Αδαγ-Ναλαγαῖ. ῬΙΑΙΑΪΥ ττὰὲ ἰδ κ βοπιοι ἰηρς Πεγε, νὶΖ., {86 
δά άγεββθα δηὰ ἴῃς ἤδιηδ68 οὗ ἔπε δοουβεῖβ. Ἐϑά. ἢδ5 ἃ ραγί οὗ ἴδε πϑοδϑ- 

ΒΆΓΥ τηδίογίαὶ βεχίπηΐηρ, ἰο Κίμξ Αγὶ. ἰογά. ΤΏΘΩ δἴξζεσ οἱ καϊδές σου 
νὰ δανὸ ἹΡάθυμος ὁ (Ἰοῖτεν Τρ ΒΕ βυρρ ΐε8 γράφων) τὰ προσπίπτοντα 

χαὶ Σαμέλλιος ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῆς βουλῆς αὐτῶν καὶ (χρί- 

ται) οἱ ἐν χοίλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίχῃ. Απά ἰπ ν.}" νε ὅπὰ ἴῃ ἴμ6 δά- 
ἄτεββ οὗ ἴῃς Κίῃρ᾽β τερὶν δὴ δααϊεοηδὶ εἴαυϑε, οἰχοῦσιν ἐν Σαμαρείᾳ. 
Οοπιδίηΐηρ (μἷ8 πιδίοτίαὶ τὰ 8εὲ6 [μὲ [6 Βεκίπηΐπῃς οὗ ἰἢς ἰδζέες {μ θὰ 
ταυβὲ ανα βδθῶ: μ΄ιοῦ ᾿ΦΌΦῚ ὈΣΘ 2 ΟΠ "29 [ΜΝ 0 κυφϑππανυ 
ΤΣ» ΝΨῚ ἸΝΛΟ ΥἽ ΠΡ [520 ΥἽ ἩΠΩῺΣ ἼΝΦΙ, ΠῚ ΠΟῸΝ πὰ ἴυγῃ ἴο 
ΜΤ. Βεῖε σερτγί πίε ἔοσ εαϑὺ ἱμβρεοϊίοῃ, γε πὰ 411 (ἴ8, 85 Ὑ}}} αρρϑᾶγ 
ΒΥ ποιίηρ 186 ποιὰβ τῇ ἃ βίπρὶε ὑμάεηης: ᾿ῬΦΌΦΥ Ὀροτ}3 Ὁ (8) 

τῦρϑ νυν ἴτῖν (9) :ΜΌ29 Μϑ0Ὸ ΜυΦ ΦΉΓΝΟ ὈΟΨΎΝ ΟΡ ΠῚΠ ΚΊΩΝ 1279 ΝΟ 

ΝΩῸ ἼΘΟΌΝ ΝΟΔΩ ΟἽ ΜῸΝ ΝΦΊ (το): τον ΜΝ ΠἸΠΓῺΣ ὝΚΦΙ ΜΝ ΟΘ ᾿ΦΌΦΨΊΙ ὉΡΌ 

ἈΓΠῺΩΝ δ ρ 5) [Εἰ 1) ΣΤΥ ΠΣ ἋΣ Ρ ἽΜΝΦΙΥ ΟΦ δὝ ΠΥ 2 ἸΌΠ 2ΓῚΠῚ ΜΡ 

ΓΩΡῸΝ ΠΣ ἼΩΡ ΦῺΝ Ὑ ΩΡ ΝΩ5Ὸ ΝΟΦΦΠΓῚΝ Ὁ ὙΠῸ Ὑτῦφ να, ΤᾺ ἰ5 ἃ 3ρ- 

Ρογί ἴο ουῦ τεοοῃβίγυοίίοπ ἴο ποία 1μδὲ '" η88 χρίται, 3 Εδὰ. ἡμάέξες 
7υ8ῖ τπθοσε ΜΟῚ ΟσσυΓβ ἴῃ ν. "; νυ. ἑ, ἴῃ ποῖς οἡ ἰεχί. Κυρίῳ, ψῃϊςἢ ἰ8 

ΔΙ ΤΑΥ58 ἰουῃά ἰπ Ἐβά. νὰ Ατί., 15. ἃ γεπάογίηρ οἱ Ἰ"ῪΝ σδαϊηρ Ἰυν. 

ἸΌΠ 20 οὗ ΜΤ. 5ῃον5 ἃ τηοάϊβεα ςοπβιγυςίίοη ἰο δὲ {86 σοπποοίίοη 85 
1δε ἴεχὲ βίδῃάβ. 1ἱ ἴβ ἰο ῬῈ ποίεὰ (δαὶ τε Βηά (ῃΐ8 Ῥερίπηΐῃσ οἱ ἴπδ 
Ἰεϊίες ἴῃ ἔτννο βεοιίοῃϑ οὗ ουῦ ργεβεπὶ ἰεχὲ βεραγαίθα Ὀν {86 οἴδυδε “δηά 
18ε τεβί οὗ ἴῃ ρεορίεβ ψβοσὰ ἴδε ᾽υ88 δηὰ ΠΟΡ]ε Αβηδρρδγ ἴοοῖ σδρίϊνε,᾽" 
δηά 8 ᾿πἰεγνεηΐηρ, Ροσοη 18 Ὀἰ δίῃ ν ἃπ ἐχρίδηδιίοη οἵ “μοὶγ σοσα- 
Ῥδῃίοῃβ,᾽᾽ οὐ “1μεῖγ σουη8εὶ,᾽ 8ἃ5 Εϑά. μδ5 ἰἴῖ. ΤΒυβ νὰ ἄγε δ0]6 ἴο ραξ 
τοφεῖμεγ ἴδε ῥαβϑβϑᾶϑεβ ΜΈΪΟΝ ἀγα τεαιυϊγοα 85 ἴῃς ἄγβὶ ραζγί οἵ (δς ἰδεϊίε 
Ρτορεγ. 
1 πον γε ἴδε ἴδε βεοιίοῃβ οὗ ἴδε ἱεχὶ ρεεοδάϊηρ δηὰ (οἰ ]ονίησς οὐ 

εχίγαςίοα ραββασεβ δηὰ ργεΐαςε ἴῃς ἀδίε ἔγοτι ν. ", νὰ σε (5 βυγρτί βίῃ 
τεβυϊ: 4πμπά τη ἰλε ἀαγς οἵἩἨ Αγ]. Κεδμηε ἐπα τ ρῥογίογ (οτ σορεϑπανθγ) απᾶ 
ϑδλένσπαὶ λ6 φογίδε ιυγοίε α ἰεεγ αραΐηεί 7] εγμδ., (11) ἀπά λὲς ἐς α ΠΟῪ οὗ 
“δε ἰεἰμεν τολίοῖ ἐδεν σεμὲ ἰο δὲρε ἰο Ατί. ἐπα ξίηξ, ἴτοτὰ ἃ ϑουγοα ἱπαάϊςδιθα 
8θονε ὃν ἀουδ]ε υπάεγηἰης. Ετοσῖι [ἢ ἷ5 ἰζ ἀρρεᾶγβ (πδὲ τγὰ ἤᾶνθ ΠΟΥ 
4180 ἃ βίπηρὶε δηὰ 5ἰγαϊμιογπαγὰ ἱπέγ. ἴο {με Ἰεϊίεγ. 1’ γε σοπιραγα 
1815 τεβυ τ ἢ ἐδ ἰεχὶ οὗ ΕΞά., τε δη4: (1) Ιηϑἰεδά οὗ “δραίηπϑβι 7ογυ5.,᾿ 

“ἀραΐηϑὲ [(Πῃ088 ἀνε! ]ἶπρ ἴῃ ΤυάΔῃ δπα] 7ογυ5.,᾽" 5ῃονίης δὴ δααϊεοη 
(πε ίη Βγϑοκοείβ), δὰ ἐμὲ Ἄχβοῖν τρδὲ τὰ Βηά ἴῃ ν. 9 ἴῃ τς Ἰεξ(οῦ ἴο 

Χεχεβ, πο οἶβεσ ποῖς οἵ ψῃίςς ἰβ ἰἐουπὰ ἴῃ ἘΞά. (2) ΤἜε ςοπιρ᾽ αἰηδηῖβ 
ἃῖε (Βήλεμος καὶ Μιθραδάτης καὶ Τἀβέλλιος καὶ) 'Ράθυμος καὶ Βεέλτεθ- 
μος καὶ Σαμέλλιος ὃ γραμματεὺς (καὶ δι λοιποὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι) 

οἰχοῦντες δὲ ἐν Σαμαρείᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τόκοις. ΝοῊ (ες δαάϊοη5 
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Βογα (τ ἢ ραγαηί 6565) ἀγα ἰδία ἔγοπι ν. 7, δα ἀΐπρ ἴῃγϑα πᾶπιδ5, δὰ 

Βανίπς 1) Ἴμϑι, νης θεϊοηρβ ἴο {Πε ἱπίγ., δῃὰ δεβί 68 15 Ασδπι., ποῖ 
ΗεΡ. ὙΤΆε ἰδϑβὶ εἰαυβε, ἀτυοϊϊέηρ ἐπ δαπιατία απὰ ἐἦι6 οἰἧεν ῥίαξες, Ὀεϊοησβ 
ἴο {δε Ἰεξξον [56], ἴοσ Ἄνθὴ Εϑά. ἰδεΐκβ ἰΐ ἴῃ 118 ρσορεσ ρίδοε. Τὸ ἰμϊς 
ψῈ τις τηδῖκο ἃ ἔυγί πεῖ δά ἀϊΐοη ἴσοι ν. "7 δηὰ 30 ψεῖ 88 ἴδε οὔ βίῃ: 
Απμά ἐπ μα ἀαγς οἵ Ατὶ. Κοδμτ [6 τεῤογίεν απὰ δλὲνις καὶ ἐπε τογίδε απὰ 

ἐδ γεςὶ οἵ ἐπεὶ οοπεῤαπέομς τὐτοίς α ἰοεν σραὶμοί )6ἐγμδ. ἰο Αγί. ἐπε Εἴπξ 
οἵ Ῥεγς. ὙΠΐβ τηδῪ 85 δϑϑιν Ὀὲ 411 Ασδπι. ἃ8 ῬϑγΕῪ οπα ἰδησυᾶσε δηὰ 
Ῥδγίν {δε οἴβεγ. [ἢ ν. 1 τὲ Βανε ἰεἴξ [ς ἴδγθε πδπιεβ, Βίβῃϊδην, ΜΙ1Β- 

τοάδίοβ, δῃα Ταροεὶ. ὙΒοβα πδῆηδ5 μᾶνεα πὸ ροἶδος ἰῃ (Π6 ἰδϊίοσ ἴο Ασί. 

ἘρῚ 88 ἴμεν βἰαπὰ ἄγβὶ ἤεγὲ ἴμεν πουά ςεγίδίην θὲ παπιθᾶ ἴῃ ἴδε 
τορὶν; θυξ [μεν ἀο ποῖ τεοὺγ δὲ 1}. Νον τὲ Βανε ποίθα ἐμδὲ Ὧγ9 ἴῃ 

ν." ἰαςκβ ἃ 50). Ὑὴε ἴἰἢγοα πδπΊ68 ἅτ ταδη  6ϑιΥ [ΒΕ δοσυβεῖβ οὗ ν.". 
Βίϑ8]απι, ΜΙ(γοάδίοβ, αηὰ ὙαΡρϑοὶ ποσὰ {πὸ Ηἰγοά ἀσοηΐβ οἱ ν."ν. Οοπ- 

βἰἀεσγίης ἴδε ναβῖ δπιουηΐ οὗ ἰγαηβροσβί(ἰοη ψ οι μ85 ἴδε ρἷδος, ἴδε (γ᾿ 
οὗ ἴδοθε πᾶπ165 18 ποῖ βἰπσιυΐαγ (ϑο Τόσον, ΕΘ.11:5, Μεν. Ἐμ2.1.}. 

Ν. Ὁ 15. Ἰδοϊκίπρ ἰῃ Εϑά. ἀπὰ ἰ5. βαϑιν Ἐχρί αἰπεὰ 45 ἃ τηδγρίηαὶ ποΐε, 
ΟΓ 8ῃ δχρίδηδίίοῃ ὃν τμ6 (Ἀγ. ἰῃ ἃ ἴοχὲ ψῖῖ τὶς μανος τγὰ8 δἰγεδαν 

ταδβ. [118 ρἷαςς πψουἹὰ θὲ ποτε ἀρργορσίαίβ δἰξεσ ν. "5, ζ΄ Βᾶνε 511] 
ἴο δοοουηΐ ἔοσ {86 ραᾶββασε, νν. οὔτ το", ἑ. δ., ἴῃ 1158 οὗ πᾶπιε8 ἀπά ἴδε 

εχρ απαίΐογυ ποίε σμά ἐδε γεσὶ οὗ ἐδε ῥεοῤίος ὠὐδοηε ἐδδ ξγεαὶ απά ποδίε 
Ατϑπαῤῥαν Ἰοοξ οαῤῥήοε. ΤῊΪΒ8 οἰδιιβε ϑθεῖηβ ἴο ὃς ἃ ἰαίς σὶ., ἀθβεσδίης 

1 οὔρίη οἵ μὲ 584πι. ἀπά βμονίηρ τηδγίςοα Βοβε Υ ἰο ἴδε. ΤΕΣ 
Ιαϑὶ ραγί πιδὺ εδϑὶϊν θ6 ἴδίκεῃ ἔτομι ν.". Τῆς ἀθβεηςε οὗ (Β6 τβοΐα ρᾶ5- 
βδε ἰῃ Εϑ4. ϑῆονβ [μδὲ ἰ{ τγᾶβ ὑσοῦ. ἰδῖοσ ἔπδῃ {μαὶ ἐγαῃϑίδιίοη; ἴογ 
ἴδετε σουἹὰ θὲ πο τηοϊϊνεα ἴογ 118 οὔπηἰββίοη. 

Ευγίπεῦ ΜΌ)5 ἴῃ ν. 5, ἰο ψῃίςο ἢ (Βογα ἰα ποϊίης οοττεβροπάϊηρ ἰπ ἘΞὰ., 

ν͵ὰ8 δά ἀδὰ δἰΐεσ ἰῃς ἀϊβιοςδίίοη τγᾶβ πιδάθ. Απᾶ βηδΙν ΤΠ Ύ)  ἼΩ» ΦῸΝ 

ΓΩΡΩΥ 5. 8 τερειοη ἀὰς ἴο ἴῃς τηϊβρίδοίης οὗ 1) 29. ΦῸΝ ἰθ ἃ πιϊβίδικα 
ἴος “κῷ. Γ2»Ὲ} 15 ἴῃς Βερίηπίηρ οἵ τῆς Ἰεϊίετ ἀπα οουὰ ποῖ οοςὰγ ἐνῖςε. 
“Τὸ Ασί. ἴδε Κίηρ οἵ Ῥεζβ.᾽ 15 βυρογθυουβ, τεηἀεγοά ἤδοσϑϑαγυ ΟὨΪΥ 
δἴϊζεγ [8ς αἰδοςαἰίοη τὰβ πιϑδάς ἴο εχρίδίη ἴῃς ργεσεάϊηρς “ἴο ἴτ᾽" 
Μέεν. ποίεβ [με υϑὲ οὗ ὃ» Βείοσε Ατί., υϑϑὰ ἴῃ {6 ϑεπβε οὗ “υπΐο,᾽ δυῖ 

[μὲ ἴ5 ροοά Αταπι. υβαρσὲ (ς΄. νν. 1. ), ὙῈΘ οοηίιϑίοη ἰ5 μοὶ 80 σγεδὶ 

88 ΔρΡεδῖβ ἴγοπι 86 αἰ βηου ἐν οἵ τοοοπδιγιοιίοη. Τῆς ρείῃοΐραὶ ομδηρσεβ 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ τὰ δυΐ το: ἴῃς (τ. οὗ ἴδ ἴῆγθα Ὡδπ)68 ἔγοπι ν. Ὑ ἴο ν. 9, δηὰ 

1δε {γ. οὗ 115 ἰο 3», 
Ν.6 αἀἰά ποῖ ἀρρβϑᾶσ δὲ 8}1} ἴπ (86 ἰοχὲ υϑεὰ ὃγ Ἐϑά., οἵ εἶϑε [ἢ ἔγϑῃβ- 

Ἰδίοσς οπιϊειοὰ ἰὲ Ὀδοδυβα ἢθ 8807 ἐπδί ἴξ γγὰ5 δὴ ὑπ πίε! Πρ 0 ]ε βογαρ. 
Ἴοτγεν Διο ἀ5 ἐμαὶ ““ν.9, ογ δὲ 411] Ἔνθηΐβ ν."", ἰ8 ἐχασῦγν γεῤγοά " 

(Ε5.::.; 1} 1ο5. πΐμθ). Βυΐ ἢἷ8 τεαϑοηβ ἃζὰὸ ποῖ Ἴοοηνίηοίϊησ. Ης ἰ8 

ΟὈ] ΖΕ ἰο αββιιπὶῈ ἐμαὲ Ατί. τνᾶβ βυβϑιϊξυϊοα ἔοσς Χογχοβ, ψῃεγεας Ἐϑά, 
Ῥορίη85 Ἔχδοῖν 85 ν. 7, βῃονίηρς ἱπ κατέγαψεν (πουρῇ ἵ' [458 [π6 οοτ- 

τεοϊίοη κατέγραψαν) 321,9 οὗ ν. 7, ποῖ 203 οὗ ν.ν. ΤὨΪ5 5. [ο]Ἱονγοὰ Ὺ 

αὐτῷ τὸ τ» οἵ νι". τῶ ΤΌΙΤΟΥ Βηά5 ἴῃ ἐπιστολὴν ἀπά οἰΐε8 ὥϊ-; δυὲ 
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46- μα8 ἐπιστολὴν καὶ ἐναντίωσιν, Δ ονίουβ δηᾶ «ςδαγδοίεσίβεϊς ἄυρ. 
ϑίπος “1εϊτοσ᾽" δρρεᾶγβ ἴδτος {{π65 ἴῃ ἰἢς βεςίίοῃ, νν. 1: 5", 11 ἰ8 ϑίγδησο 
ἴο ξυρροβε ἰδὲ {15 πε ]-πίοτταθα ἐγαηβίαϊοσ τϊβοοηοείνε ἴπς τηης. 
οἵ 50 Θ5} ἃ ψοζὰ 88 Ἴχοφ, Ἐϑὰ. 885 ὑπογεγραμμένην δείοτε ἐπιστολήν, 
πῈΙς ἢ ΤΌΣΤΕΥ τερασαὰβ 85 γεργεβεηςίηρ κΌ29; δυὶ (0 ζεῖ δἢ Ὁπηθοςδβασν 
δα]. ἰῃς ἐγδηβίδίος που]ὰ Βασάν υπὶρ ἔγοπι ν." ἴο ν. 5; ΤΠΟΣΘΟνΕΣ, ΝὉ)9 
ἷ5, 1 (υἱηκ, ἃ ἰδίε ἱμιεγροϊδιίΐοη. Τῇ πογὰβ βίαμὰ δὲ (86 επὰ οἱ ἰὰς 
Ῥδββᾶξε ἰῃ Εϑά.; βδὰ “ Εϑὰ. [Ὁ] ονγεὰ ν. "Βα σογίδίην πουϊὰ βανα υτίτίοα 
κατέγραψαν τὴν ἐπιστολήν. ΤῊΪ5 ροπίτίοη δηᾶ (δ ογάεσ οὗ ἴῃς ποσάβ ἴῃ 
ΟΚ. βυρχεϑβὲ (δὲ {86} πιᾶν βἰδμα ἔοσ ΜΌΝ ὩΦ ο ἴῃ ν. 1" Ὑ τογεγραμμένην 
ΟὐεοῦΒ ΟὨΪΥ ἰῃ ἴμ6 Αροςσ. ΟἹ ̓ ΦῸρ Ὁ. ἑ. εὐ οα] ποῖβ. ΕἸΠΑΙΪΥ, χρόνοις 
ΤΩΔΥῪ τοργεβεηῖ Ὅν, διιῖ πόνοσ εἶβιυν. βίαι ἀβ ἔοσ ὨΥΣΌ. 

Ὑῆε ᾿βοΪς βοοϊίοη νν. 111 ϑῃουα {μογείοσε χὰ. 858 ἴο]ονβ: Απά ἱπ 
ἴδο ἄαγα οὗ Ατσί., οδυπι [86 τοροσίοσ δηά ϑηῃίπηβμαὶ ἴδ δβοσίδο, 
διά ἰδο τοβὲ οὗ ἐδιοὶσ οοσῃρδηίΐίοῃβ, σγοὶθ ἃ ἰϑίίοσ δραϊπεὶ Τογυβ. ἰὸ 
Ασί. (86 κίῃς οὗ Ῥοσβ. Απηά (δία ἰβ ἃ ΘΟΡΥ οὗ ἴδο 1οἰίοσ τ δος Δ 6 
Ββοπὶ ἴο δἰπι: Τὸ Ασί. ἴδ Κίηρ οἷ ἰοσά. ΤῊΥ δοσνυδηὶβ οδυσπι ἴδ6 
εοοισηδηδοσ δηά Βηἰπιδμδὶ 86 βοσὶδο διά ἴδ γοϑὶ οὗ ἐδιοὶσ οοσρδῃ- 
ἴοπβ νῆο ἅνοί! ἰῃ ἰδο οἰ(ΐο8 οὗ ϑὅδπι. διά ἰῃ ἰδ σοπιαίηδοσ οὗ ἴδ 
Ῥτονίῃοο θογοηά ἴδο Εἶνασ. Απά πον-- 

Τὶ τπαυβὲ με ποιοὰ ἰδδὲ ἐμῖ8 γεβυὶὶ 185 ποῖ δἰζδίπθά ὃν ἴδε ἔσεες ρἷδὺ 
οἵ ἃ οὔ εἰς 8 ἱπιαρσίπαιίου, δι 10 ἰ8 ἐπε γεϊν οί ποὰ ἔγομι ἃ ἰοχὶ νοὶ 85 
ἰξ βέδῃαβ ἰ5 υἱέευν υπί πο] ἰσ]6. Α Πἰξογαὶ ἐγαπβαιίου οὗ ΜΤ. πὶ} "6 
ἴδε πιοβὲ οοηνίποίης ονίάεξηος οἱ [8 ἱτηροββ δ ΠΥ ἴος ἴδ τεϑάοσ ποῖ 
νετβοὰ ἰῃ Ασϑι.: (7) 4πμά ἐπ δα ἄαγς οὗ Αγί. τυγοῖο Βίδλϊανι, Μ Ἀγεάαίες, 
Ταδεεῖ ανπὦ ἰλ6 γεςὶ οὗ ἐπεὶν οονεῥαηίοης τρηο Ατί. ἐπα Εἰηξ οὗ Ῥεγς. απὰ [ζ6 
τονίδέηξ οὕ ἐκ ἰειδεν οας γίεη ἐπι Αγαηι. σπὰ ἑμεγῥγείεά ἐπι ἄγανε. (8) 
Κελμηε ἰπα οοημπαπεν απὰ δλένισκαὶ ἰδδ τογίδε ὠτγοῖς α ᾿ΘΗΕ αγαΐηεὶ 
έγμς. ἰο Αγί. 26 κἰπε ας [οἱϊσιυδ. (9) Τῆοπ Κοδωηε ἐδ γορογίοῦ απ 

δαίπισδαὶ ἐλο τογῖδε απὰ {κε γεεὶ οὗ ἐλεῖν οονεῤαπίοης, ἰδ Ὀἱπαΐίος ακᾶ ἰδ 
Αδανεαϊδοδέδος, ἰδσ Τανῥείδες, ἰδο 4 ῥδαγεῖες, ἰο Αγολευΐες, δε Βαδγ- 
ἰοπίαης, δε διεμολαπολῆες, ἰλα ελαυΐες, ἰδ Ε]αηρῖος, (10) ακά δε 
γέξὶ ο δε παδέοη!ς ιοδονβ ἐξα ἐγεαὶ σπά ποδῖς Ασπαρῥαγ ἰοοκ οαῤίἑοε απᾶ 
εαμϑοὰ ἐδηε ἰο ἀτοεῖ! ἐπ ἐδ οἰ ες οὗ 5αηι. απὰ ἐδ γεσὶ οὔ ἰδα ῥγουΐποσ δεγοπὰ 
ιδ6 Κίοεγ. Ακά ποιο.---(τ1) Ταὶς ἐς α ΤΟ οὗ δ6 ἰεμεν υοὐίοῖ ἰξεν τεμὲ 
τ20 δέπε, ἐμίο Αγ. ἰδ δἰπε: ΤῊ βογυαπὶς ἰδ6 ηεόη οΓ ἐδ6 ῥγουΐκος δεγοπά 
436 Κῖρεγ. Α4πά που-- 
Ἅε δηὰ ἰπ ἴδς Κἰπρ᾽ 5 τερὶν (ν. 17) (ἰΒς πδπιοβ οὗ (δε γεξη ψ80 βεηΐϊ (ἢ 

εὔδιζε. Οδνίουδιν ἴῃς 58π|6 ἤβδηιε8 δηὰ {{{|65 τηυδὲ δανα βίοοὰ ἴῃ ἴδς 
δεςυξίης ἰεϊίες. [Ἐ ἰδ ἃ ᾿υδιἰδοδείοη οὗ {86 τεσοῃεισυςτοι {μαὶ ἐδε ἵτο 
115 15 οὗ Ὡδζ)ε8 δηΐ {{{|68 αστες βᾶνα ἴῃ 86 πογά8 “οἰεἶεβ οἵ," πίοι ἀο 
Ὡοῖ οὐοζος ἰδ ν. 7, 

Ἵ. "Ὅ2] ἴῃ ν." (86 58π|6 ἰάδβ ἰβ ἐχργεβϑοὰ Ὺ Ὠ10903, ββονίης ἃ αϊΐ- 
ἐετοπὲ μδιηΐά.-- ἈΠ ΦΠΟ ἽΝ] δὰ Ασδιηδίϑεά ίοστθ.0 [Ἃἢ (ό οὐἱν ᾿" δηὰ Εϑά. 
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ΒῆοΥ (86 τεχζυΐϊαγ ΟΚ. ἔοστη Αρταξέρξου; Β Βᾶ8 Ασαρδαθα, Δ Αρθασασθα. 
ΒΔ. ἴοττα 8 4γ-ἰακ-ξαί-Ἔι, Αςδατηεηΐδη, ὕυχζίαχξαξα.---21.2] ἔτοσα 1ἢ 5 

54. δῃὰ {δὲ 55. 51. (ἀἦς ςοπιρδηΐουϑ) Μεγ. ἄὔζιιθβ ἰδὲ Εεδυπι νψὰϑ (μς 
Ῥεϊμείραὶ ἰηβιϊψαῖοσ οὗ ἴδε Ἰεϊϊεσ. Βαυΐ ἃ 85. νῦ. στ ποτὲ (δδη ομς 
δι]. 15 ἃ οοτηπιοι ϑεγαϊεἷς υβασα.---Ἴ}}2}] ἀοα5 ποῖ οοςὰγ ἴῃ ΗεΡ., θυΐ ἰ5 
ἐγοαυεηΐ ἴῃ [ΒῈ Αγάση. ρϑβϑβϑαϑζεβ, νν. " 37: 5. κ9 69. 15, ΤΊ 5 οοπϊεπἀεὰ ὈΥ 
Ζίτασλοσῃ ἐμδὲ [15 Α5. εαυϊναϊεπὶ ᾿ὐμαίδμ τηθᾶῃ5 ΟὨΪῪ “Βουβε βεσνδηΐβ᾽ 
(ΜΜ4γ.); Βαϊ Βεγὲ ἴδ πθδηβ ““δϑϑοοίδίεβ,᾽ 88 ἰπ ἴ8ς ΕἸερῃ. ρᾶρ. ΤῈἊ 
ἔοστωοσ βεῆβε ψουα θὲ ἀπβυϊίδθ]ε ὑη]655 {με δηϊεοεάεηϊ οἵ “15᾽ ψέσε 
“Ασί.,᾽ ἃ ροββίβιν ἰπ (5 ν., δαξ ποῖ ἴῃ ν. 11.--2 5] τῖδν βἰ σιν “ οδδτ- 
δεῖες οἵ πτὶεἰηρσ᾽ ἴῃ Ἐβέ. 153. 212 89, θυΐ ποῖ ἴῃ 45; “τιοάς οὗ πτιεἰπ ς᾽ ἰ5 

8 τδίμεσ ἰοσγοθὰ ϑθηϑα; ἴῃς πδίυγαὶ τησ. 8 ἰδς πΐηρ πεϊίεη, ο΄. 25. ὦ 
Ιεπάοσβ ἃ8 ἃ νὉ., ἔγραψεν.---Ἴ 7.2] 4130 γ1; ἴπ6 ΟὩγ. 8ᾶ8 δίκα (δ ΐ5 
ἔτοσα Ασϑιῃ. νν. 15. 5 τ", Απάγεδϑ βδυβ σαἱ ]6-Ἰγαηΐαπ ρίς. ῥΐ. Ρ855. 
ηὲδλϊξὶ τα σον ῥίμηι (Μ61.), Ηοβτηδπη (ΖΑ. 11,5") δῃιὰ διγ. βἰ τα ]εῖν. Μεγ. 
Βοϊἀς 1μαὶ ἰξ ἰβ Δῃ αἰτοῦ ἔογ ϑτρ, Ρεσβ. ῥαϊέξανεα, “τερογὶ᾽) οἵ “"τηδϑ8- 
βδφο. Α5 ἴἰ ἰβ βυποηγιηουβ Μὰ 309, ἢῈ οοπίεπάβ {μδὲ (μ6 ἰδίζεσ 
8. Δη Ἔχρ απδίοσυ αἱ. οἱ ἴῃς Ῥεῖβ. σογά. ΟΦ Βογε δῃηά ν. 15 ὁ φορολόγος, 
ΜΒ ῖς ἢ ἴῃ Ποῦ 315 30 Ξ: τ), ὀρρσγεββογ," δυΐ (ῃς τηηρς. ΒΕΓε, 85 ἄρρεδῖβ 

ἔτοσῃ Εβά. 253, 18. “1δχ-ο]]εςίοσ.""--3 1.2] ὦ γραφήν.---ν ΝΜ] Ιαοκίπσ ἴῃ 
(, νἘΐ|ὸ ὉΣ ΠΟ 15 ἑρμηνευμένην, 50 ἀστεοείησ τὶ γραφήν. ὦ εἶνεβ, [Βετα- 
ἴοσε: “ὍΤδοε ἱδχ- ο]δοίοσ στοῖς α Ἰεϊίοσ ἴῃ Ασϑιλ. δὰ ἰΐ νγὰ8 ἴγσδηϑ- 
Ιαϊοὰ." ὙγἯὲ τπυυϑὲ εἰμ σ σβδηρο ομς “"Ασδῃι.᾽ ἴο “Ρεσβ.," [86 τεβϑοῦβ 
ὑτχεὰ ἴος ψΒ ἢ ἀγα ποῖ νεσυ οοηνϊ ποίην, οὐ εἶβε ἐχρί δίῃ, “τὰς Ἰεϊίεσ 
ν)|8 ττιτεη ἰῃ Ασϑι). δηὰ ἰξ δὰ Ὀεεη ἐγδηϑἰδίοᾶ ἱπίο Ασϑπι.,᾽ ᾿ρὶ γος 
ἰῃδξ ἰξ νγὰ8 ἄγβὲ ςοτηροβϑὰ ἴῃ βοπια οἴβεγ ἰδησιαρε. Α8 Ασϑιῃ. νγχβ 88 
ἀϊρ᾽οτηδεὶς ἰδησύᾶσε οἵ Ῥεῖβ., 88 1 Ββαὰ θεεῃ οἱ ἴδε ΒδΡ. δῃὰ Ηεῦγενβ 
(2 Κ. 18"), 1 15 ἀπουϊε ἰο 566 ψἘῪ [πα Ἰοζΐοσ τηυβὲ μανα Ὀθθη ἢγβὲ οοσὰ- 
Ῥοβεά ἰπ ομὲ ἰδῆριιᾶσζε ἀπά {με ἰγαπβϑαἰθά ἰηίο δποΐμεσ. Μασ. αἴϊες 
(ὦ «4115 "Ὁ ν ἃ σὶ. ες ταΐϊχζῃὶ βοῖνε (Ὡς ργοθίετῃ γ᾽ σεδαϊπς ἡ τν (συ. 
οα ν. 1) ΟΡΥ,᾽" δηὰ ἴμυβ πᾶνε ἐζε ἰϑήεγ ιοας ευγίεν ἐπ Ασαρε. απᾶ ἐξεγα 
τοας απ Αγαηι. ΤΟ, ἴα σορν Ῥείη ρῥγεβϑεσνϑὰ ἴῃ νν. 11. δ... ὙΒε ταοβὲ 
ῬΓΟΡ. βοϊυξΐοῃ ἰ5 (δε τε μᾶνὲ ἃ ἰαζζοη οἱ οορυ ἰϑἰ8᾽ στηδγρῖηδὶ ποΐεβ οσ 
αἀϊτοςεοη8, 6. ς., “τὶς ἐδς Ἰεϊίεν,᾽ “υτῖϊα ἴῃ Ασδπι.,᾽" “ ἐγδηβίδιοά ἱπίο 
Ατδῃι.᾽" ὙΤῇς νογάβ γϑδ}]ν βίδπά δἱ ἴῃς μοδά οὗ 86 Ασγβϑγη. βοοϊΐοῃβ οὗ 
Ἐστ., δά τηδὺ δᾶνε Ῥδεῃ ἀϊγεςϊουβ ἰο ποίε με ομδησε οἵ ἰδησυᾶσε, ἃ 
εἴδησε τηυςἢ 1658 οὈνίοιι ἴῃ Ἀ ἴμδη ἰπ ΜΤ.---ὃ. νυ]. Βοίἢ (δϊ5 διὰ 
ΟΦ ἅτε ἀεοϊατε ἴο ὈῈ ϑυτίδῃ πδῆιεβ ΌῪ Μεγ. (Εμ|.:. Ἐοδυπιὶ ττα8 
τεραγάεὰ 48 Ρεῖβ. ΌῪ Εδν πϑοη, π᾿ 81|6 Απάγοδβ (Μασ. 9) τοχζασὰβ "σὸν 
85 ἃ Ροριυΐδγ δἰ νταοϊορίοδὶ δἀδρίδιίοη ἔγοπι δῃ ᾿ταηΐδη Ὅν. ΤΈιϊ5 ἷ5 
ἷξ ἀειασταϊποα ἴο τρδκα ἰογεΐζπειβ οἵ ἔτο ροοά Ηερ. πδτης5.---Ὁ;ο Ὁ }5] 
ψ.85 τα βιιηΔεγβιοοά ἴῃ ὥ, δηὰ ὑἰγδηβ᾽ εγαϊθὰ ἰῃ ναγίουβ γαγβ, βαδαταμὲνϑβ, 
βααλταμᾷ, βελτεεμῖ. ἘΞά. Βεέλτεμος, θυΐ ἴπ ν.}: τά προσπίπτοντα, ἴο 
Ψ ΕΟ Τόττεν τ μΕν δά ἀβ ἔσοπι ν. 17 ὃ γράφων. Απηάγεδϑ Ἔχρίδίηβ ἃ8 8 
ἐγδηβίδιίοῃ οἵ δῃ οἷά Ῥεγϑβ. {{{|6; ΜῈν. 88γ5 ἰξ ἰ5 δρρ δὰ ἴο [με ξονεστιος 
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οὗ ἃ 51π|8}} Ῥεῖβ. ἀἰϊβίγίςῖ. [11 βοεπὶβ ἰο θὲ 8 οοπῃιρουηά, “τηδϑίοσ οὗ 
Του δη 5," ἃ 8686 βυϊαῦὶε ἰπ ν. 3, ΤΌΙΓΕΥ τεπάοτβ “σερογίεσγ.᾽"-- 
ΜΌ)2] ἔτοπι 15) ἀπά ἱπάδβηΐϊίε Ὁ δῃά πηηρ. “85 [0]]1οννϑ᾽ (ϑ(σ. Μασ." ἡ. 
Τὶ ἰ5 ἰδςκίην 'ἰπ ὦ, θυὶ ἀρρεᾶτβ ἴῃ Εβά. ἀρραγεῃεν 85 Περσων.---9. 1.1]. 
Οοπίγαγυ ἰο [Ὡς φεποσαὶ βἰδίεμηθης, (ἢἷ5 18 τεργεβεηϊθα ἴῃ Φὦ ὃν δ ἀουθ- 
Ἰεῖ, τάδε ἔχρινεν. 5.1. τερατὰὰβ ἃ5 σὶ. Βεσίβ. εἐχρίδἰῃβ 1ξ ἂβ ἃ ἀοιδὶεὶ 
ἔγοτα ΜΟῚ ἰπ ν. Ὁ. [Ιῃ 115 οοττυρὶ ἰοχὲ ἃ ογά Οὐ ἔν ΠΊΟΓΕ ΟΥ 1655 

τλκοβ {|| ἀϊθογεησθ. ὃν. "΄- ἀγα β΄ ΩΡ Ϊν ἃ ποσα διῃρ θεὰ τγερει οι 

οὖν." ψῖ ἃ νϑῇ. Ἰας κί. (Ο Ξξὰν (δε ἀείεςξ δῃὰ βυρρ] θά ̓ ξ ̓ Ὺ ἱδκίης 
ΤῚΝ ἴῃ ΝΟ 56η565 (Ἰ 1. 1ν). ὟΝε μαᾶνὲα ἴῃ ἰῃϊ5 ν. δ ἰδὲ οὗ πίηθ ψογάβ8 

ΟΓ πδπη68 ψ Ὡς ἢ ἤανα βογεὶν ρεγρίεχεα 41] βξευάεηϊβ. [{ 8 υϑεῖεββ ἴὸ 
Ρεΐμί 411 ἴδε ἀεβρεγαΐίε σοηὐεσΐυγε ΒΟ μάνα Ὀεεη οἴεγοά. Ῥαβϑίης 
ὃν ἰδς ἢγβὶ ἴουγ πδῆηεβ ἴοσ ἴδε ργεβεηΐ, νψὰ δγγῖνε ἔοσ ἴδε τεβί δ ὑσγεῖ υ 
ἀεβηϊίε τεβυ 5.---()λϑ ιν]. 7εηβεη, Τ εοοὶ. 125. τ8ρ5, ργοροβϑά ἴο ἰάξη- 
εἰν σὰ ΘΚ. ἄρχοι, ἀῃ ἱπίεγργεϊδιοη ζεηθγα ν το]οοϊοαά ἴῃ ἔδνους οὗ 
“εορὶςβ οὗ Ετεςι.".--- 533] ἰ5. οἰεαγῖν κρεορὶε οἵ {μ6 οεἷΐγ οἵ Β4}."-- 
Μ2)Φ 9]. Ζίτατηεγι (ΚΑΤ. 42) συσρεϑβίβ {μαι Πεσα 8 ργεβεσνϑὰ δὴ ἰάθη- 

εἰβοδίϊοπ οὗ ἴῃς ϑυκίδη χοὰ δωξέπαϊς ΜΊᾺ [ῃς πάπλε οὗ ἴδε εἶϊν. Αηάγεαϑ, 
Μαγ.", (ο΄. )»ὲ. Ῥαν."") εχρίαἴῃβ σὰ ἃ5 ἃ 5ΐ.; 50 51.--ὶθϑ]} 8 188 

Ῥίδοθ- απλε.---νν] θὲ. (ΒΏ.:) βυρρεβίοά Φινμτα, ἰουπα ἴῃ 45. οοη- 
«ταςὶ ἐΔ01εῖ5. Ψίγίυδ!ν 411} βομοΐατβ πον ἄστοα τ] ΦΒ οἱ εἰσίν Ξε ΜῈ 5, 

“δμαὲ 15,᾽ δῃὰ 90 Ἐχραἰπίηρ 86 ἔδςϊ ἐμαὶ 1π6 ϑυβίδηβ σεγε Ε]διη 68. 
ΤῊ5 ἐχρίδηδίίοη ἰβ βεηογα!ν τεραγάθα 85 ἃ αἷ., ἴμ6 ΕἸδηνοβ θείης 
τους Βεϊίες Κπονσὶ ἰδ [πε διυκίαπβ (Μεγ. Μαγ. εἰ αἱ.). γε Βᾶνε 

Ἐδεη Ῥδορ εβ παπηθδὰ ἔγοτῃ ἔμγοα με]! -Κηονσι οἰκ165, Ετεςι, ΒΔΡ., δπὰ 
δ5υ54. Τὸ τενεσγί ἰο ἰῃς ἤτβε ἰοὉΓ πᾶσηεβ, νὰ μᾶνε 8ῃ υηβοϊνθα ρσοθ]ετα 
Δῃά τηυβὲ γεϑὲ οοπέεπὶ ὶ τ οοπ]θοΐαγα. ον )}1} Θοβγαᾶοσ ρσγοροϑοὰ 2α- 
7α-ε-πὶ (ΚΑΤ... Ὁ), Ὅε. δίμεξαγγι,, ἃ οἴ πϑᾶν 505 (Β.).5). Οἴ- οἱ χρι- 

ταί, δῃά 30 νἱγίυα! ν 411 βοβοΐατβ σὰ. πον, “Ἰῃ6 ἡυάρε5," τεραγάεὰ ὃν 

Απάγεβϑϑ 85 8π Ατδπῃ. ἰγδηϑβίδίίοη οἵ ἴῃ Ῥεβ. ἀδίαδδαγ. τον .0] τηδάς ἃ 
1,Δἰΐῃ πᾶπλς ὈῪ 76πβθη, ἐσδεϊανγίΐ, τε]οοϊοα Βγ Απάτοβ5, Μᾶς. εἰ αἱ. Ῥεῖβ. 
5 αἰ σε Εν δουρὶ ἴῃ (818 ἀοουπιεηέ, ἀπα [8 ργεϑεηος ψουἹὰ ὃς πδὶ- 
γαῖ δπουσῆ, δυΐϊ 1,Δεϊῃ 5 βοάγοεῖν δά πιϑϑ]ε. Απάγεδϑ 18 αυΐϊΐς βιιγα 
18δὲ τὲ ββουϊὰ μοΐπε μοῦ δῃὰ πὰ ἴῃ ἴμε σγοτά βοτὴβ πκπονσῃ οἵ- 
Βοεῖαϊ {{π|6 (90 Μεν."). ἩΗοβτιδηη ἐχρίδίηβ ἔσομι Ρεῖβ. ἑαγαῤαγάα, “τς 
Ρτονίποοβ θεγοηά {Π6. Είνετ."᾿-π 9 ΓΟ ΟΝ, ΜΌΡΟΝ, δῃηᾶ Μι3Ο ἽΝ] 59 δΓὸ 
τοῦς ἢ ΑΠ|Κ6, δηὰ πλδν 75] θὲ τεζαγάβα 45 ναγίδηίβ. Πδ. (ὨΒ..5) βὺρ- 

ξεκιεὰ ἴον (δε δτβὲ δαγίαξκα οτ Ῥαγίμξξα, ἰοττιβ πὰ Μοάϊα τηθηςοηθά ν 
Ἐβασβαάάοῃ; ἴπ ἴδε βεοοῃᾷ ἢε βαὺ7ὺν βαγενα. Τδε ἀεβρεγαῖς βἰαϊς οἵ ἴῃ 8 
(886 ἰ8 5ϑῆονψῃ ὃγῪ Μεγν.; Βε ποίοβ {παὶ ἴπὲ τοοῖ ἴῃ 41} [πγϑα '8. θρ, 
“Ῥεγείβ." κ, 6 βαυϑ, πᾶν δὲ ργεῆχεὰ οὐ Ἰεΐὶ οδ δὶ ψ}}} ἴῃ Ιγϑηΐδη 

ὩΔΓΊ65; Π ἴῃ (Βε δτγϑὶ ἰβ ἃ οοσγυιρίϊοη; ἷπ (1) δπά (3) ἴδε δά]. 5ῖ. Κα 

Δρρεδγεά, 8ο εαςῖ τνογὰ ἰβ τεἀυςεὰ ἴο Ῥεῦβ. (Εμ4.21.); τυ ἢς ψεῖβ 
ουΐ οἵ (ῃς ραββαφε: “τς Ῥεγβ. Ἰυάρεϑ, (Ὡς Ῥοῖβ. , ἴδε Ετεο ϊε5, 

τὰς Β6Ρ., δηὰ ἴδε ϑυϑίδηβ.᾽" ΟἾδεσβ βαᾶνε τηδάς οβϑηοϊαὶ {{1168 οἵ 4} 
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186 ποτάβ: “(86 ᾿υάχεβ, πιοβϑεηρεγβ, ἰδ ει- τίϊεγβ, βοσίθεβ." ΑἹ] 

18εβε ἰάθη βοβιίοῃβ τεοκοὰ τὰ 86 βίηρίες σψογὰβ δηᾶ ἔογξεί {δε 
οοηΐεχί. ΤΟ ραββᾶψα ββονγβ {μδΐὶ Ὠδπλθβ οἱ ρθορὶεβ τὲ σεηίγοά ἴῃ 
ἐδςἢ οᾶ56. Τα ν. θερίὶπβ ἢ πδπης8 οὗ ἵνο ρεγβοηβ δηὰ μεῖς οβῆοεβ: 
Κοεάΐμηι ἱκε σοημπαμάεν απὰ δἠνδλαὶ ἐπα τογῖδε απὰ ἐκε τεσ ο ἐλεὶγ α550- 

οἷαίες: ἴβθῃ ἴῃ ἀρροβίτἴοη ἴο (8 ἰαϑὲ νογὰ τὰ Ββανε ἴδε οδίδίορυε οἵ [με 
τϑοο5 οὗ ψῖςι [μ6 54πι. εγε σοπιροβοά, ψμῖςΒ οαπηοί θὲ ἃ σηϊχίυγε οἵ 
οδῖοεβ δηᾶ ρεορίεβ. Α58 μαζί οἵ ἴ8ε ἢᾶπιθϑ ἃγὲ ρεορίεβ, ἴ8εὺ τηυβῖ 8}} 
6. 80 ν. "» Βοχίῃϑβ από ἐλε γεσί οἵ ἐξε ῥεοῤίες. ὙΤβαὶ νὰ οδηποὶ ἰάεπεϊν 

{ματι πεσεῖν ργονεβ ἃ οοιτυρίίοη οὗ (με ἱεχί, ογ εἶδε {με ἰγαηβρίδηϊτίης 
ἴο ϑ8:. οὗ ρεορίεβ ἔγοπι ρίϑοεβ 85 γεῖ αυϊΐε ἀπκῆονῃ. ὙὮδ γαηβαςῖ- 

ἱπρ οἵ Ἔνογυν ἰδησυάσε ὑπάογ ἢδάνθη ἴο πιᾶκα οβςο5 ουἱ οἱ [815 ᾽αγσοι 

8 8ὴ υμναιτδηϊοά οχίγανασδηςσε οὗ οἰ ἰςΐϑτα. 11 5 θεϊίεσ ἔγδηκὶν ἴο 

οομίεϑ5 οὖσ ἱξπογάποθ. ὍΤῆὸ ττίϊεσ, Βανίης Δἢ δηΐπιυβ δϑαίηϑσί ἴῃς 541... 
ΠΆΔΥῪ πᾶνε βουρῃί με πιοϑὲ οὐτ]δη 5} πᾶπιεβ Βα Κπεν.---10. Ἴρ)0Ν] 
δἰτηοβί υπδηϊπηουβὶν ἰἀθπεθοαὰ πὶ Αββυγθαηίραὶ (668-626), ϑοη δπάὰ 
Βυςοοββοσ οἱ Ἐβαγῃδάδοη (ν.. ϑειγδάος ἰάθη βοὰ τὶ Εβασμδάδομ 
ἴο ἄφτεςὲ σὰ ν." (Κ47... Ὁ, Μεγ. δπὰ οἰβεῖβ 80 ἃγὲ ϑεδσοβίηρς 
αἰ ρεηεν ἔοσ Ῥεῖβ. ἰμβυδπςοαβ ἰῇ ἃ ἀοσυπιεμὶ οοηςεῖνοα ἴο Βᾶνα ὈδεΏ 
στε Ὁν Ρεγβίδῃβ 5665 ἃ σδβοῖοε δἰζ οὗ δνϊάδθηςς ἴῃ 1198 ννογὰ; Βε βὺρ- 

Ρ] 658. ἔνγο τηϊβϑίηρ ἰεζίογβ, “ρον, δηα ἀθοϊά68 ἰμδὲ [88 ἅπαὶ " ἰβ ἄτι 
ἴο ἴδε αοὶ (Βαὶ Ῥεῖβ. μ85 ῃὸ " (Επέ."9.). Α58 [δε δά]. κϑ (Ηεδ. 3:0) 
5 ἀἴγθςι!ν ἀρρ ἰοὰ ἰο (818 Κίηρ, ἰϊ ψουὰ ἀρροᾶγ ἐμαὶ [86 τυτίτεγ ἴοοῖ οὐ 
ἃ ραᾶτί οἱ ἔνο 5.114 065 ἔγοτι ἴῃς ἤδπιθ δηὰ πιδάβ ἰΐ ἰπίο ἃ {{π|6. Ὅς 
ταβοπι δίδηςς 8 [8 οηἷν σγοιηά ἔον (85 ἰἀεπεἰΒοδείοη, τεϑιίης ᾿μεγείοσα 
ΟἿ ἃ 5]εηάογ δ45:5 ἴῃ βρίϊε οἵ [18 ζεῆθγαὶ δοςορίδηςα. (ὥΦϊ- δα5 Σαλμα- 
γασσάρης, {Π}5 ἰετί θείης ογεάϊ οὐ πὶ οοττοοϊίης [6 πάπα οἡ ἴδε 
μαϑ5ῖ5 οἱ 2 Κ. 17, ἃ Ἄγ ἰςαὶ δουπηεη ποὶ οἰ βεγινῖβε δρρᾶτεηί. ΤῊϊβ ἰάθη- 
εἰβοδίίοη ἰ5, Βονγενεγ, ἱπηροββί δε ςμσοποϊομίςδ!γ; ΘΒ δἰ δ Ώθϑοσ γᾶ5 ἴοο 
εαιῖν. Μαζαυατὶ (μπᾶ...) δα ἴδε οἷά Ηερ. 1.ον, ϑασροη. γγὲ 
ΚηΟΝ δὲ ϑαγροη οοϊοηΐϊβοα ὅ4πὶι.; δος. ἴο ν. Εβαγμβδάάοῃ ἀϊά {{κεὲ- 

56. ΑΒ ζϑῃεγαὶ νυ υπἀεοτβιοοα Αβϑυγραηῖραὶ δἀἀθὰ ἴο με ςοπίιβίοη 
οὗ ἰοηξιιεβ ἀπά γεϊίοηβ. ὙΠὲ πϑπια 5 οοστιρὲ ἀπ πᾶν Ὀ6 ϑϑγβοη οἵ 
Ἐβδιβδάδοῃ 8ἃ5 νεῖ] ἃ8. Αββυσθδηίρβ! --- Ὅν Κ2.]. ϑίδς. βᾶυβ: “αΑσδϊω. 

ἀτδηϑἰδιίοη οἵ (Π6 Α5. τογαὶ {Π||6 ξαγγμ γαδόν," Βαϊ τηὲ ἰδοῖ ξαγγω, δῃιὰ ἢανα 
δῃοῖμεγ δά]. τς μᾶ5 ὯῸ ρᾶγβ]]εὶ ἰπ ἐμὲ Α5. ἱπβογριἰοἕβ.---- Ὁ}.] ὀσσυγθ 

εἶβυν. οἷν ἴῃ θη. 2.3, σβεσε ἰΐ τηεδῃβ ἀἰβομ. ἨἩδτγε ἰϊ 5 δαυϊναϊεῃὲ ἰο 
Ηερ. 9" ἀπά πιεδῃβ ἔαριομις. Ιἰ 5 ποΐ βαϑύ ἴο 866 ΨῈΥ Αβϑυγοδηΐραὶ 
βου !ὰ Ρὲ βἰηρίεα ουἱ ἴογ ῥγαῖϑε ὈγῪ ἴβοβα ψῆοπι ἢς δὰ εδττίοὰ ἰηΐο 
εχίϊε.---τν Ὁ} (ὦ Πα5 Ρ]. πόλεσιν, ([ῃ6 πιοϑί 5βυΐϊίαθ]ε ἱεχέ, ἔοσ ψυΐϊς ἐπα 

«δίεξ σοπιρ αἰ παηὶβ πιῖρμς ᾿ἶνα ἴῃ τῃς οἰἐγ οἵ 58π)., με ἀεϑοτίριίοη οὗ 
ΡΘΟρἑε5 οονεῖβ ἃ ται νά δ ἐογτίίογυ. 1’ ΜΎ. ἰ5 γίρβε, ἰξ τνουἹὰ ἀρρεᾶς 
ταὶ 4}} (μ656ὲ ρβορίεβ σγεγε ποί πηδάβ ἃ ραγίν ἴο {86 οοπῃρίαἰπι. Τῆς 
ἀπ που εν πᾶν ΡῈ ἀνοϊἀδαὰ Ὁγ τοδάϊηρ Ἴκθϑι. 

11. ὩΦῸΩΙ Υ. 5. 54 Δῃά 85 ἰοδη-νογὰ ἴῃ Ηςβ. γ 7, γε ὕδυ σοτρᾶγε 
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Ὡϑτρ μανίην 34Π|6 56η56, “ΤΟΡΥ,᾽" Εϑβί. 3...45 8:2, Μαγ. βᾶγβ δοίἢ υγογὰβ8 

φοτης ἔγοπι Ρεῖβ. [ἡ 61. ψὰ δηά ἤνε τεπάδγίησβ: (1) ὑπογεγραμμένην, 

Ἐϑά. 2:5. (2) ὑποκείμενον, ΕΞ54. γι, (3) ἀντίγραφον, ἘΞά. ς ὦ. (4) δια- 

ταγή, ὥθα, (ς) διασάφησις, ΒΑ ἴῃ «6 71}.--ολ}}}} Ἰδοϊκίης ἴῃ ὦ δηά ἴῃ 
ΑΚ. τΒγουρῃ πιϊϑυπαοτγοίδπαϊηρς τΒς σοτγυρίίοη οἵ {πε ἔεχί. Τῇε ἰεἰ- 
δῦ ῥγορεγ θερίπβ τί "πκ τῦ».---ϑ2Ν] πὸ ον. τον, Ἐϑά. 885 οἱ ἐπίλοι- 
τοι τῆς βουλῆς αὑτῶν. ΤῊϊΐβ 5Βῃον5 ἃ ἀϊβεγεπὶ ἰεχί. 

12-16. Το οδαγρθβ δραϊηβί (86 76 νν5.--12. Ιῃ Ἐβά. τὸ ανὲ 

8 5. μιν αἰδεγεηῖ δηα πιοσὲ ἀδίεγεητ 4] δἀάγεββ ἴπ8ηὴ ΜΤ.: 

δὲ 11 κηοιυθ ἰ0 ΟἿ ἰογά {δε κίπρ, [Ὡ6 βάτης αἰεγεηος τεουγτίηρ 

ἴῃ ν. 15, ΤῈΣ πεχί οἰδιιβα 5 δἰπχοβῖ αἰ τνανβ {γα ηϑαῖθα τ τοηρ; ἰτ᾿ 
βου ά τυη ἴμυ5: ἐἠα 76ῖυς, ιυἱόο παῦε σορηθ Ἡ  7γοηι ἰδ66 προ τ5, 

παῦε ρομα ἰο 7εγμδαίονη, α γεδοϊομς απά οὐἱΐ οἱἑ)]. ὙΠῸ Ιαϑὶ 
τυογάθ ἅγὰ ἴῃ δρροβίϊίοῃ ἴο 76γιιβαίθμι, δηὰ ποῖ ἴμ6 ορ]εςΐ οἵ 
« Ὀυϊ]ά.᾽ 

νε ποίς {μαϊ (δε 7ενγβ μεγε ἀδπουηςοά ἃγα γεοθηὶ αγγῖναϊβ. ὙΤΏοΓα 
ταῦβέ {πεγείογε μᾶνα θθθῆ δὴ δχίθηβῖνα πιϊργαίίοη ἴῃ {86 {ἶπις οὗ Ατί., οἵ 

ψιΒῖο ἢ νὰ μαναὰ 0 οἴογ τοοσοσά. τοῖα ἱμεὶγ υπάογίακίηρβ {ΠΕ ΠΟΙ ΡΔΏΥ 

τουβὶ Βανα θδθη ἃ ἰασρα οῃ68. Ταὶς οουἱὰ ποῖ τοΐογ ἰο Νε.᾿ 8 σοϊωρδῃνυ, 

ἴον Βε μδὰ δυιβογίιν ἴγοπι {ΒῈ Κίηρ ἴο ἀο 186 νεγγὺ ἰπΐπρϑβ νυ ἱοἢ ἅτε μετα 
Ρτο δίιεά. Ιῃ ὧβ σε πὰ ““ἴγοπι Ον.᾽" ἰπβίεδαὰ οἵ “ἴγοπι ἔδες,᾽" τ8ὲ 
εὐΐίον βυρροβίης ἰλεγα νγᾶβ ΟὨΪΥ οπα μιϊσταιίοη, ἐ. 6.,) (δαὶ ἴῃ 1ῃ τείζῃ 
οἵ (ν. 

Νον τὲ σοπια ἴο ἴα ποαγί οἵ {πε τηδίϊογ, ἃ ἀθβου ροη οὗ 
σαΐ [Π6 τεϊυτηεὰ 7εἐτν5 εγε ἀοίηρ τὶ οἢ ἀγουβεα {Π6 βυβρίοοῃ5 
οὗ 1δς Ἰοςδ] Ῥεγβίδη οϑιοΐαῖὶβ. Βυΐ υπίογίυπαῖίεϊν δὲ 1ῃ15 οὐ εἰς] 
Ῥοΐπξ ἴῃς ἰεχὶ ἰβ σοττιρί δηά οῦβουσθ. ΜΠ (πε Πεῖρ οὗ Ἐβά. 
1 15 ροββίθ!ς ἴο ρεῖ ἃ [αἰ τγ ροοά βεηβε: Τὴ αγὸ διιπαάϊηρ ἐξ [16 
εἷϊν οἵ βοῖὴς ὑηϊζθοσῃ οὈ]εςοῖ], ἐλεν αγὰ γεῤῥαίγίηρ {6 τυαϊϊς, απά 

ἐλεν παυὸ σον ρῥ[οἰοά α ἰογεῤίθ. Τὶ 15 ἴσια {παΐ [πε 71ἐν ΨῃῸ μά 

ΠΟΙ6 ἔτοπι Ατίδχεγχαϑ μδὰ ποῖ θυ} ἃ ἰεηρὶς, θαϊ {πε ἔδοὶ [πὶ 
ἃ ἴεῃλρ|6 τγᾶβ βίδηάϊηρ του θὲ δὴ ἱποθηῖϊννε ἴογ {πδ τευ ]άϊηρ 
οὗ [δε εἰΐν δῃηὰ 115 νγ8}15. ὙῊδ εβϑϑῆςε οὗ [86 σβαγρα 5 σογίδ ]ν 
ἴδε βἰαϊεπηθεηΐ δρουΐ {Π6 τγεβίοτίηρ οὗ ἴῃ τνα}158. ΑἹ] οἴ βεῖ οοῃ- 
ἀϊιοηβ οουἹὰ Ὀς ἱρῃοσεά, υαΐ οὔσα ἰῃς τν4}}5 ψεσε δρουΐ (ῃς 

εἶἴν, 7Ἔγυβαϊεπὶ σου] ἀείν 41} [Π6 ΡῬβορὶ 65 'π [Π6 ϑυσγίδη ργονίποςδ. 
--18. Τλεν οῦΥϊ! ποί ῥαγ ἐγίδιίο, ομδίορι οὐ ἰο]. Τί 15 ποῖ ροϑ- 
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51:016 ἰο αἀἰδεγεπίίαϊς {Π656 ψνογάβ; [πΠ6 πηδδηΐηρ οἱ [86 ἄγϑὶ ἰ5 

ΔϑϑυΓαα, ΔηΥ Κἰπά οἱ ἐπ ραΐε οὐ ἴᾶχ. Τα πηδδηΐηρ οἱ {Πε6 οἴμοῖβ 
5 ΤΏΟΒΌΙΥ ρυθββύνοσκ. Ἐδβά. γε] 45 θεϊζεγ 5β6ῆ86 πᾶ 88 γ5 8}} {μαΐ 

5 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ: ἐλεγ τοῖν ποί ομἶγν γείμδε ἰο ῥαγ ἰγίδιωξε.--- Βμέ ἐμ “πᾶ 

ἐπά ἡ! οἱὴῇ ἀανηαρο ἐπ6 κίμ] 15. ἃ νοῦν ἀουδίπ] τοπάδγηρ οὗ ἃ 
ΝΟΥ ΟὈβουγα ρᾶβϑᾶρε. Μεν. ρεῖίβ “με τενεησε οὗ {μὲ Κίησ 
Ψ1] βυβεν," ἃ σοοά ἐῃουφῇ βεηβε, θυ ἃ τγεγε τερεϊ ἴοη. Ἐπά. 

οβέετβ (ῃς Βεβί βοϊυιίοη Κπονῃ ἴο πιο: ὁμέ αἷ5ο ἐλεγ τοῖϊ! εἰαπά ομὲ 

σραϊηδί εὐεη κίηρε. Πα 15 Δρργεμεπαβά 15 ἀδβουρεά ἔυ}} ἀπά 

Οἰθαυγ ἴῃ ν, 6; [ῃ6 ἰο85 ἴο ἴῃς Ῥεγβίδῃ επηρῖγε οὗ {ΠῈ ψΏο]ς ϑυτίδῃ 

Ῥτγονίηςθ, [6 ρ]αἰ ΠΕ 85. στεδῖν ἐχαρρογαῖπρ ἴπΠ6 ρότεσ οἱ 186 
7ὲνβ δπᾶ ρεγνογίίηρ {πεὶγ ρυγροβο.-- -14. Νοιυ δοσαμδε τος εαΐ 

{μι6 Ξαἱξ ο {6 ῥαϊαςε), Ἰαοκὶηρς ἱπ ὥβΑ, ΟΦ" πα5 “ἰεπιρὶ θ᾽ ἴη- 
βίεδα οἵ “Ρα]δςβ,᾽ τηακίηρ ἴῃ6 ϑαμπιδυδπβ ῥτίεδίβ. Οἡ {δα 
Βοπά οἱ ὅ84]ῖ νυ. Ε5. Κεἰ. δεν... ὍΠΗ 1468 15 ([μαΐῖ {πε 58]ῖ 

ςοῃϑεϊτυϊεα ἃ θοπμά ψὨϊοἢ ἴῃοϑε Βο αἴθ ψεγα Ὀουηα ἴο τεβρεοῖ. 

να τοϊξειὶ σοτηραγα 186 ςονεπδηΐ οὗ 5411 δῪ νοὶ ἴῃς ργ. ψεγε δουπὰ 
ἴο Ὑδηνει, Νὰ. 185, ς΄. 2 (ἢ. 13", σΠεσε [ὲ ἰβ (Βς ϑἴρτι οὗ τῆς ἀϊνίης {Π|ς 

οἵ [86 Βανί ἀϊς ἀγῃαβῖγ. Ηδσγο ἴἴ πιῖσδὶ ἱμογείοσε ὃς ἃ βίξῃ οἱ [86 ἀστεθ- 
ταδηὶ οἱ βάεἰν οὗ ἰδς οβίςετβ ἴἰο (ῃς Ρεζβ. Κίησ. [11 ἰ5 ροβϑίδ]ε (μδὶ {86 
ταηζ. Ποῖα 5 βίγηρίεγ, ἰῃς ἰάεα θείης (μὲ ἴμε οβῆσεβ ψεγε ἴῃ {μὲ Κὶηρ᾽ 5 
Ρᾶγ; 8ε6 ΑΥ. “Βᾶνε πιαϊπίεηδηςε ἔγοσα ἴδε Κ᾽ πρ᾿ 5 ραΐδος,᾽ 5ο Εγὶς, δίες. 
Τὰς οἷά 7ενίβῃ ἱπιεγργείδιίοη 8 θαϑοὰ ὑροὴ {δε βονίης Μιῖ 5611 
85 ἃ βἴρι οἵ υἱΐεγ ἀεβίγυςιίοη (1. 945) ἀπ νγαβ, “θεοδιιβε νγὲ δίογεί πιὸ 

ἀεβίγογεά (δε ἰεπιρὶς,᾽" ἑ. ε., 5816 1ῃε 5411 οἵ ἰῃς ἱεπιρίε. Νεβϑίὶε ἰη- 
ἰεγργείοὰ (Βς ἰεχὶ ἃ {Ππ||6 αἰ εγεη]ν, “θεσαυθε ἴδε 541} οἵ 186 ραΐδος 18 
ουὖζ 5411" (υ. 5ῖ65.), θδσδυβα ννὰὲ ν1}} βυθῖον {{ {Π6 Κίησ᾽β ἐθυῖε [4115 οἵ---- 

δοῖ ἃ νοσγ δίῃ πιοϊϊνε ἴον ἐμεῖγ δάεἰγ. ὙΒὲ ππηρ. πιυδί Ὀε, Ὀεσδυβα 
νὰ ἀγὸ δουπά ἰο ρῥτγοίεοϊ ἴδε Κίηρ᾽8 ἱπίεγεβίβ, ἱβεγείοτε ᾿γὰ βεπά (ῃϊ9 
ἀεβραιϊςἢ. Ἐπά. οὔεσβ ἃ γδάϊοδιν ἀϊδεγεπὶ ἱεχὶ, ἀπ ἃ βϑα νυ εἰτοηθουβ 
οὔα: δεζαμδε τμαδίεγς αἱ ἐἦε ἰοηιῥίε αγε ῥγεδϑεὰ [ογιυαγά, ΔλοῖΒεῦ τεβοςοι οι 
οἵ {δε ἐεπιρ 6- δυι]ἀΐηρ βίογγ. 

Α 5εοοῃά γϑάβοῃ ἴογ {πμεὶγ σεροσί 15: ἐξ ἐς ποὶ γήρει [ογ τι ἰο τοῖς 

η655 ἱμπὸ Κίηρ᾽ 5 ἀϊδποηοῦ. ὙΤῈῈ ποσὰ στεπάεγοα “ ἀἰβμοηοσ᾽᾿ ἢᾶ5 

[δε τοοῖ τιϑδηΐηρ πακοάμεςς; [ῃδἱ ἰ5 ἴῃε ἰάδα Βετγε, 1{ 15 ηοΐ τσῃῖ 
ἴο 8ε6 ἴῃε Κίηρ ΞΕ ΠΡρΡεὰ Ἀᾶζε οἵ ἢἰ5 ἰανσία! ἰραῖς δηά ἰεττοσυ. 

-16. 1πκὸ δοοῖ οΥὙἩ ἐξν {αἰμογ᾽ς νιοριοῖγϑ]. ὙΠ ψογάβ. ᾿τρὶν 
ταὶ ἰῃς Κίπρϑ Κερί ἃ τεοοσά οὗ Ἔνεηΐϊβ γα ΠΊΔΌΪῪ [ογ σείθγεηςςε. 
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ὙΤΒεβὲ ὅδ. πον (δαὶ {με γεοογάβ ἀδϑίγεά οουὰ Ὀ6 ἑἰουπά ΟὨΪΥ ἰῃ 186 
διςβίνεβ οὗ {86 Κίηρβ οἱ Α5. δὰ Βδρ.; “δῖ βοιβ᾽᾽ {μογείογε ἰβ υϑϑὰ ἰῃ 

ἴδε 5εῆβε οἵ ῤγοάδοσσϑοσθ. ΑῈΥ ϑίογυ οἱ Τυάδδῃ γενοἹὶβ βίηςς {86 ἐἶπλα 
οὗ Ον. νου ποὶ θὲ δἀεαυδίε, 65ρ. 85 ἴΐ 8 δα ἀδά δὲ {86 γενοὶ 5 γεγα 
ἰπ (Βὲ οἰάεη ἀδγβ. Τα τείΐεσεμος 8 ἴο 186 γσενοὶίβ οἵ Τυδῃ ἴῃ [6 
ςεπίυγΥ Ργεοθϊησ ἴῃς ΤΟ] Ϊαρϑα οἱ 587: ποῖς ἐζεγείζογε ἐξὶς οἱΐγ τοας ἀε- 
σἰγογεᾶ, ἢ. ε., ΌΥ Νεδυςμδάγεζζαγ: ἔτομι ἴῃ6 ΒδΌ. ροίηϊ οἵ νίενν 1868 
ἀεβιγυςεοη οἱ 7εγ8. νγὰβ ἃ ρυπίϑῃπιεηέ ἴοσ γερε]ΐοη. [ἢ ἕαςς, Τυάδῃ 
Βαὰ Ρεεῆ ἃ ναϑϑαὶ ἰἸοηᾷ βεΐοσε 587, διιξ νγὰβ8 Ἔνὲγ γεδαν ἴο βεΐΖε ἃ ὑγοχηΐβ- 

ἴῃσ πιοπιθαΐ ἔοσ σε ρε! ]ΐοη. Ὅς ὅ8πι. ον 86 ἰβίογυ οἵ 7εγυβ., δηὰ 
παν ἰξ οογγεοῖίγ. ΟαΓίουβὶν Ατί. δηά ἢἷ8 οξῆςετβ ψψεσε δητίγεὶυ ἰρῃο- 
τϑρὶ οἵ ἴῃε ραϑὶ ἰβίογυ οἱ [818 ργονίῃηςεβ. 

16. ΤῊΙΒ νεϑῖβθ ἰβ ἃ βϑυχηπηδγίϑιηρ οὗ {8εὲ ψΠο0]6 πιδίζογ: τὸῦ 

παῖε ξηοιυη ἰο {πὸ κίπρ [ἘΒ4. “το {πμ66,0 Ἰοτὰ Κίηρ ἢ ἐδαὲ {0 {πὲς 
οἷν ἐς διιῖ απὰ ἐϊ5 ταῖς βηὶδἠσά, ἐδονε ἰδοις τοῖ! καῦα πὸ ῥογίοη 
δεγοπά ἐμε Κῖνον] τἰμαῖ 15, 186 ΒΟ] Ὲ ϑυτίδη ργονίποα Μ11 ΡῈ ἰοβὲ 
ἴο Ῥεγβῖα. [Ιπ οἵ βεὺ ψογάβ, (ῃ6 σομπῃρ  ἰηδηΐβ ἀββυτης {μαΐ 1 (Π6 
7εἐν5 οοπιρίεἴς {μεὶγ ῥγο͵εθςῖ, [ΠῸῪ Μ11 ῥρτοσεθά ἴο σεάπος {μεὶσ 
πεῖρβρουβ ἴο βυβ)]εσοη ΌὈῪ τεβίοσίηρ {π6 οἷά εταρῖγε οἱ Ὀανὶά. 
ΎΒετγε οουἹὰ Βαγάϊν 6 Ρ]αίπεσ ονϊάδηςε οὗ ἴΠ6 οοττεοΐ ἀδῖθ, ἴοσ 
Β0ΓὮ ἃ τεϑο]ῖ σου] Πανεῦ δηϑιβ ἔγοτα ἴΠ6 Ὀυϊάϊηρ οὗ ἃ ἰδ πρ]6, 
Ὀυΐ ΟὨἱΪΥ ἔγοτα {με τεραϊγίηρ οἵ [6 τνν8}}15 δῃα {Π6 τεβιογαίίοη οὗ 
ἴδε Βουιβεβ ἱπ (8ε εἰϊγ. Εβά, μᾶὰ5 ἃ ἀἰβδγεηΐ τεδαάϊηρ ἴοσ ἴΠ6 
Ἰαϊζεγ ρασί οἵ {με νεῦβε: ἐδογε εὐὴϊ πὸ ἰοΉΡΕΥ δὲ απ οιϊοί [ογ ἐ{:66 
Ἴο ἔλιε ῥγουΐγιοε δεγομά ἰδ Κῖνοεγ. ΤὮδ πηϑδηίΐηρ 15 Ποῖ ἘβϑθηἘ18}}Ὑ 

ἀἰβετγεηῖ. 

12. κυῺῸ] Εϑά. τῷ κυρίῳ τεδάϊης πνηῦν. Μϑγ. εχρίαίπβ ργείοσταδεϊνε 
Ὁ 858 ἃ οὔδησε ἄυε ἰο {πε 5ἰπ|}|αγὶ ἐγ οἵ [86 ἔοτην τίς νι (ἢ "55); ϑέγ. 
οἰμεσνῖβε (ὃ 53); νυ. 4.0 81. χὶϊ!. το π)}}. ὙΠοτε ἰβ ἀΐϊβογεηςε οὗ 
ορίῃΐου δδουΐξ (6 ςοπιροβίἐίοη, νυ. Μαγ. ὃ "4, ΚαυίΖϑβοῖ,.3..., ὙΒΕΓα 
͵8 Ργοῦ. 8 τ. βίο ἢ45 ἰοβέ [8 ἔογοβ ἴῃ [86 ῥσερ.; 86 πιηξ. 5 {{κ6 Ηδδ. 

ὉΚΌ, δηὰ 80 “ἴτοπι {μεθ᾽ ογ ““ἴγοτῃ ἰδ γ ργεβεηςβ.᾽᾽ ὠὦΦ [α5 ἀπὸ κύρουϑβ, 
ἀπὸ σοῦλ, παρ᾽ ὕμων!- "54 Ἐπά, -μ)ο], ΤῊς Μαββογεῖὶς ροϊηείης 8ερ- 
διαδίεβ (18 ἔγοπι ργεοθάϊηρ ποζά, ρίνίπρ, ἐπεγείοσγε, {με ἱπιρτεββίοη ἰδὲ 
1δε ςοτηιρ᾽αἰπαηΐῖθ πεσε δὲ Ϊετυβ. ὙῊΘ ρᾶυθε βῃουϊὰ θὲ οὐ μΐβ ψοσά, 
ϑεραζϑιης ἴὲ ἔγοτι νμδὲ [Ο]]ονν5.--- 0] Ἰδοϊκῖπρ ἴῃ ΦΒ, Βαϊ Όγ δὴ οὔ- 
νίουβ οἴτοσ.-- Γ Ὑ 0] γν. 16, οἢ [86 ἔοττῃ Ὁ. Μασ. ὃ ", Καυΐζϑβοβ, ἢ "4 
(ξαμαῇ. Τὶ '5 εαυϊναίεπὶ ἰο Ηερ. τὸ. Ετοπι Εϑά, τα ἱπίεσ βοπια [υτ- 
ἴδεσ α. ἴδῃ οἷν. Ὑ[ὲ ραββαρε νου ἔπεπ γὰρ (ὁ 7όγμς. (ἦε γεδεοις 
εἷδν, σκιὰ ἐλεγ αγε δμϊάένς 145 το, τ  Μτ. εἰ αἱ., δάορὲ Οτ. νὴ κυ ΦῚ] 



τγὸ ἘΖΒΑ-ΝΕΒΕΜΙΑΗ 

δυΐϊ (ιῖ8 σδηποῖ ταεδῃ ἐλευ ὅστε βηΐελεὰ (λό τοαῖϊς, οἰ βεγνγίβε ἴῃς σοτι- 
Ρἰαίηι πουϊὰ μανε Ὀθεῃ ἴοο ἰδῖθ. Υ͂." ἰηάἀϊςδῖεβ [δὲ ἴῃς π8}}5 ᾶγε ποῖ 
Βηΐϊβῃοά. Τῆς Ὗτββ. οδεγ βοπα ναγίεϊν: ὦ καὶ τὰ τείχη αὐτῆς κατηρ- 

τισμένοι εἰσίν, ἐλεγν αγε τεῤαϊγίηξ (οὐ βηίσλίη!) κε τοαῖϊς, υβὶης τς 

βδτης ψογὰ ἴογ 59 ἰῃ νν. 1. 19. ςϑ. 9.11 61. (θὰϊ ἰῃ ν. 1} 1- 885 ἑτοιμασθῇ). 
Ἐϑ4: 8ὲ5 χαὶ τὰ τείχη θεραπεύουσι, Ὀυΐ συντελεσθῇ ἰπ ν. 12, ΞΟ ΩΣ 8 
αἀἰβετεης Αγϑῶ. νῦ. μεογαο. 3 Ἐδβά. εἰ σἰαίμμμ τεμγος. Θερ. τοδν Βανὲ 
ἴδια πιηξ. γεραΐν, ἀπιὰ (μαὶ 15 ἴῃς βεῆϑε γεαυΐγεὰ Βετζε.--- ΚΘ] οὔεῖς 
βεγίουβ ἀϊβηςυϊ ν. (ὦ [458 χαὶ θεμελίους αὐτῆς ἀνύψωσαν, ἘΒ εἰ ῥαγίείες 
εοβῥομεμῖεβ. Ἐϑὰ. χαὶ ναὸν ὑποβάλλονταιβΑ, χ. ν. ὑπερβάλλοντα θεμε- 
λιοῦσιν-. 3 Εϑάα. εἰ ἐενερίμα σμδοίίαί. Ἐϑἃ. 158 εἶεασ ἰῃ οὴς τγεβρεςῖ, ἴδε 
τείεγεηος θείη ἴο ἴῃς ἰετηρίθ. ὙΠΘ υδι18] τεπάοτίης “(ΒΟΥ Βᾶνε τὸ- 
Ραϊγοὰ ἴῃς ἰουπάειίοηΞ,᾽" 8 ἱπηροβϑίδὶς δέϊεγ 186 βίδίεπιοπὶ δρουΐ ἴῃς 
ν8}15. Μδην οοπ͵εςίυγεβ μανα θδδη τηδᾶς (νυ. ΒΏΒ. 5. ν. συ δηὰ ἰῃς 

οοταπλ.). 8. γεϑβ 132.5ν, ἃ8 ς'9, "Ἰδίὰ (Ὡς ἰουπάδιίοηβ.᾽" 7εδὔβεη ἀογῖνοβ 
ἔτοτῃη 45. ἄσέε, “εχδιηΐης,᾽᾽ δὴ υηϑυϊίδῖς βεῆθε Βεγθ. Ηδυρὶ ς8}}5 ἰὲ 
ΑΒ] οἵ πη, “εχολνδὶς ἴδε συ ἷβΒ" (Ουῖε,"), {᾿Ξ νσίϑε ἱπιροβϑῖδὶς μετα. 
ΦὝΒΕΥ δἴὸ τεραϊτίης ἴῃς χαῖεβ᾽" πουϊὰ δὲ ἴῃς Ὀεβὲ βεηϑε, δυΐϊ ἔδοτε 
8 πο θ45815 ἔος [5 τοδαϊΐϊπα. [ἐ 8 τῆοστε πδίυγαὶ ἰο ἔοϊϊονν Ἐβὰ. δοὰ 
Ρἶδοε ΝΘΊΚὩ. . . ΝΝΛΡ ἴῃ ἀρροκίτίοη τὶ οὔφυν. ὙΒα ϑβεραγαίίου οἵ 
1δε ον). ἔτοπι [15 νὉ. Ὁ ἴδεβε δα)εοϊίνεβ, 88 ἰβ υβϑυδιν ἄοης, 8 ν 
ΔἸ ϊσατὰ.---]}}2} ἰ5. ἰεῖε ψἱδουξ δὴ οδ]., Ὀυϊ [86 ἰοχὶ ἰ8 στοὴς ἰπ δὴν 

ἐνεπί; ἴδς ρίς. πουϊά ηοὶ Ὀς υϑοῖ ψῖ δε νετθβ [οἱ] ονσίῃς ἴῃ ἐδς ἱπιρί. 
4 μ658 χαὶ οἰχοδομοῦσιν αὐτὴν. Εϑά. [45 οἰχοῦσιν [οἰκοδομοῦσι 1] τάς 
τε ἀγορὰς αὐτῆς. 3 ΕΞ4. σὐϊβοαπὶ [μγηος εἶης. ᾿Αγορά ἰβ υϑοὰ ἴῃ Ἐπεὶ. 
1255 Οἱ, 3" ἴοσ δι, “8 βἰγεεῖ," πο 8. τε! ν δὴ Ασδῦ. ποσὰ, δηᾶ 
ΨΆΙΟΣ τᾶν Βαανα Ὀδθη οοηξυϑοά τὶ ἢ Ὃν ἸΒουσἢ Ἣν 8 τεργοβεηϊοί. [ἢ 
ἴδε «886 οὗ α πιοάεχῃ εἶΐν, ἰαγίης ουἱ [15 βίγεοειβ νψουϊά θὲ ἃ δγβὲ βίθρ, 
Ῥυὶ (δαὶ που]ὰ Βαγαάϊν ὈῈ (με “886 ἴῃ δὴ δηοίδης Οτίδηϊδὶ ἰοσῃ. Ὑεῖ 
ἔτοτα ν. " ὁ ἐδῖς οἷν δὲ δε, ἀπὰ ν. " ἐλὶς οἷέν «καὶ! ποῖ δὲ διεῖϊ, τὲ 
ταῖσης ἱπέες (μὲ οὐ" 8 τηεδηΐ πεγθ; δυΐϊ ἔβεσγε ζὸ ἕδος οουηΐβ ἴῃ 
ν. 15, τοἀυςοά ἰο ἵνο ἰῃ ν. 9 δῃὰ ἰο οἠβ ἴῃ ν. ̓ , 80 18δῖ ἐδ ρῇγαϑεβ γε 

ποῖ τερεδῖοδ. [Ιπάοεά, τὰ ββου)ά ἐχρεςΐ ἃ βεπεγα ἰβϑαϊίοη ἴῃ 186 ἰδϊεγ 
Ῥαβϑβᾶᾷε. ϑοῖὰς ἔογπι οἵ “)2 8 νγεϊϊ αἰϊεβϑιεὰ, δηἃ βογηδ οὐ). 5 τοχυΐϊγεά. 
ΝΟΥ͂ ΜΙΨΙΝΩΥ ἀο68 ποῖ τϑοὺγ τὶς ΠΝ ἴῃ ν. 15, δηὰ ἴβ δὴ δοιὶς πηᾶχ. 
ΤΆς οτὺχ οἵ ἴδε οδαῦῖρε 8 ἰμαΐ }εγυβ. Βα Ὀδε ἃ γερε ]ουβ εἰν. ὙΒδὶ 
ἴξ νὰ8 “θεά πουϊὰ Βανε δὰ πο εἰχηίΐϊβοδηοαβ. [τ δ ὃς {δαὶ {μὲ 
ΟΝ]. οἱ “δι 114 15 οοποεδὶ δὰ ἴπ 15 νογά, ᾿βουφῇ ἰξ 158 ποῖ δαϑὺ ἴο οοη- 
͵εςξυτε ἰϊ8 πδίυτε. 

18. Ἐϑὰ. Ἰδοῖκβ κϑῦθῦ.... }»Ὁ». Τῆς πογὰβ τηδυ ὃς δῇ δοοίἀθηΐδὶ γερ- 
εἰϊεΐοπ ἔγοπι ν. "..--ϑτν 2 ΠΟ] ν. 5)", ὦ φόροι οὐκ ἔσονταιβΑ, φόρων 
τρᾶξιν καὶ συντέλεσμαϊ-, Ε5ἃ. φορολογίαν οὗ μὴ ὑπομείνωσιν δοῦναι. ἴ ἃ9 
οἴξεη 5ῃονβ οοττεςϊίοη ἔγοπιθι ΜΤ. ὦ [85 μα ουὖγ ἰεχὶ, Ὀυϊ πῃ 32 δδ5 
βδξη ἃ πεβαίίνε (κὉ) δηὰ ἴῃ 0 Ὃ νΌ. (105). πη, οσ, θεϊίεσ, "τ, 80 
Ἠεῦ. Νε. ς' (ς((. ΠΟ 63) 15 ἀεγίνοὰ ίτομι Α8. ησμάα!μ (παάσημ, “εἶνε 
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:- Ηδεδ. 1.)). ὯΣ ͵5. ἐχρίαἰηεά ἔτοτα 45. δίϊμη, “ἴδχ,᾽ ογσ, δεϊίοσ, ἔγοπι 
Ἰγϑηΐδη δαϊέ, “ττίθυϊε." Μεγ. οχρίαϊῃβ δἂ5 ἰαχ ἴῃ Κίηᾶ. 105 ἴγοιῃ νῇ. 
“8ο,᾽᾽ ἰ5 ἐχρ᾽δίηρα 858 τποῆοὺ ραϊὰ ἴοσ μοΐῃρ, “1011 (Μαγ. ΟἸοββασγυ, 
δέγ. εἰ αἱ.); θὰϊ 5 ςἢ ἃ ἀεγναιίοη 5 ποΐ οοηνί ποίησ ἱΒουρ ἢ ζαπογα!ν 
δοοερίοά. Αμοίμεσ ἐχρίδηδιίοη ἰ8 ἔουπαὰ ἴῃ Α58. ἐΐξη, “ἴδχ᾽᾽ (6 ε8.8, 
Ν ποΚΙον, 41. Εογσοῖ. χν,κ61.). ὙΝΙΠΟΚΙΟΓ βυρροβεβ 352 ἴο Ὀ6 ἃ οοττυρ- 
εἴοη οἵ 353) οὗ (πε οτίψίπδὶ ἱεχὶ, δῃὰ τεηάθσβ [86 ρᾶββασο: “ἴδεν σῇ] 
φῇ οἱ ἐτθαϊς δηα ρᾶν πο ἴαχεβ᾽ (0. οἶ!.). Ης ἷ5 οἷοβε ἴο {8 ἐγ, 

δυὶ ἰξ 5 θεξῖοσ ἴο ἔο ον Ἐϑά. (νυ. 5.). Μεν. τεραγὰβ ὦ 85 ενίδεηςε {μδὶ 

1.6 ἰταῃϑίαίϊοτβ οσα ἢ0 ἰοηροῦ δὸὶς ἴο αἰβιϊησυΐϑ [86 ἴπγος Κὶπάβ8 οἵ 

ἐπδυῖΐε.---ρΝ] ἢ πιησ. ἀυδ.; Απάγεαβϑ δπχεηὰβ ὈΌον, Ῥεγβ. αἵδος, ““ἴη- 
γ᾽"; υϑυδ!ν ἐχρίαἰηθαά 85 της. “ἴῃ ἴῃς ἐπα"; ϑοβεῖι. (Β08Β.) ““γεδβ- 

υτίο5,᾽" ἔτοπι Ζεπά ρῥαΐδινα. Μεγ. ξεῖ8 πιηρ, ““ἱποοπιθ."--- 55] “δὴ 
τηϑυρροτίδο!ε Ηδοργαΐβηι᾽" (Μεν. Ἐπί."); Β6 ψουἹὰ τὰ. ποῦ, 50 “τδς 
τονθηυθβ οἵ (Β6 Κίηρ."--ῬΏ 5] νν. 1.5. Ὅη, 65 ἢ; ου {86 ἴογπι Ὁ. 
ΚαυΐϊΖεον, ὃ 3.5, (Ὠἱτὰ Ρ. ἔ. υϑοᾶ ἴῃ πεουΐεῖ 86ηβ6, “ἷΐ νἱ}]} ἰπ)υγα,᾽" οσ 
ἴξ πᾶν 5ὸ θᾶςκ δὲ Ἰεαβϑὲ ἰῃ βεῆϑα ἴο πὴ (Βεγί.). (ὦ καχοκποιεῖδλ, 
ὀχλήσουσινϊ-, Εϑά. ἀντιστήσονται. ΤΈῊΘ ͵αΔϑ8ὲ ποτὰ ἴῃ 2 (Β. 137΄- τεργο- 
βεηΐβ γπὶ ἰη ΗΠ Ρ., Ὀὰὶ 5εη86 ργοῦ. “σερεὶ ἀραϊηϑι᾽" 88 3 Ἐϑά, γεςίσίεη. 
-14. γυν] ὦ υῖῖ σγεαὶ ᾿ἰτεγαῖπεββ, ἀσχημοσύνη, ἰΠδ τεηδεγίης ἴῃ πλδην 
Ρίδοεβ οἵ Ηεῦ. πυν, συμ ῖο 8 ἀρρδγεην ἴΠπ6 βᾶπιὲ τγογά υϑϑὰ Πεζα.--- 

1δ. κ.) 91] ΗδΡ. 1γγην, ᾧ΄. Μαὶ. 3:5, “τπειηοσαηάυῃ)-ὈοοἹκ "᾽; Ποτα 1Π6 
του] δῆπαῖ8. ΤῊ ρΡἢγαϑε ἰβ ψαπίίηνς ἴῃ ΟΒΑ ἴῃ (με βεσοπὰ ρἷδος; Ἐϑά. 
ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν πατέρων σου βιβλίοις .---Ἴ}1}}] ΗΘὉ. Π))1Ω, ς΄. 2', Ἐϑά. πόλεις. 
--σϑη] ν. "9 { ἔτοπι Ὥν, Ὁ η. 615, Μᾶσ. ὃ. 53, ὦ φυγαδεῖα.---Ἴ" }} ὦ 
δούλων, ὈΥ 8ῃ οΑϑγ πιὶβυπἀεγβίδηαίης. Εϑά. πολιορχίας συνεσταμένοι, 
ΤΑΔΥ τορτγεϑεηὶ 1815 ἰεχέ, οἰνίης ἰο ὙΠΦΝ ἃ ππηρ. βοπεναΐ ἀἰϊβεγεης 
ἔτοπι ἴδε τοοεῖνοα οπμε, “επαυτίηρ βίερε5."--1θὺ, ΟΒΑ ἢ 5 οηἱϊγν οὐχ ἔστιν 
σοι εἰρήνη. Ἐϑά., ἔξοδος, μ65 τὰ. Ῥ᾽π ἃ8. 1)η (ς΄. ν. 5). (ὦ ἰ5. οεγίδίηϊν 
ποῖ θαϑθὰ οπ ουγ (εχ Ἔχς. ἴογ 9 ἢ. 

11-24᾽. Ὑδ οαϊΐοὶ οὗ Ατίασχοσχοβ δηὰ 115 οχϑοιιίοῃ. 

ὙΒῈ Κίης β86εηὶ ἃ σερὶν ἴο Ἐεδυπι, ΘΒ τηβμδί, δηὰ ὑμοῖγ δϑϑοοίδἑθϑ 
βαυΐῃς ἰμδὲ {μὲ δῃη8}38 μαὰ ὕδεη βεδγομβεά δηὰ {μεῖσς σῆατρεβ δραίηβε 
7ετυβ. ϑυβίαίηεά. Ὑμετγείογε ἢς αἀἰἶγεςῖβ 815 οβίσοτβ ἴο βίορ ἐδ δυϊάϊησ 

οὗ {δὲ οεἶζΥ ὑπε}} δυϊμογίβαιίοη ἰβ φίνεη Ὁγν Ηἷπι. Ὑῆδ οἴοεῦβ ὑγοοεθὰ 
ἴο ]εγυ8. στ ἃ θοὰν οἱ ἔγοορβ δηά βίορ ἱῃε ορεγδίίοῃϑβ. 

11. ΑΨ53 186 τοχὶ βἰδηᾶβ τὸ πδίυγα!ν ἴδ κα ἴῃ6 σο]Ὲ νΈΓ86, 

εχοερί ἴδε ἰαϑὶ ἔνο τψογάβ, 85 ἱηιγοάυοίοτν ἴο ἴδε Ἰεΐίοτγ, ἐδς κέγς 
δεμέ α ἄἀξδογεε ἰο Κείμωηῃ). Τὰς ρᾶββᾶρβα 8 580 τοδὰ ἴῃ 1ῃς Ψγββ. 
ΎΤΒε Οτεεκ μὰ5 αμά ἐπα κῖρρ σε! δαοὰ ἰο Κείμεηι.. .. ῥέεαζε απά 
εοηρμαπα. Ἐπ54., ἑδοπ ἐδα κἰπρ ιὐτοίς δαοξ ἰο Κεδμηι.. .. ἐδ 
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δι δ)οϊμεά ἰείεγ, ἃ5 ἴῃ ν. "", ΤῊΘ ΠδΠ165 οὗ {με Ῥεῖβοῃβ δα ἀγεββεὰ 
816, βοψενεγῦ, 8 Θβϑθη 114] ρατγὶ οὗ {πε Ἰεϊίεγ 1156], ἀπ τα Βαανα 

ἃ βοοά Ὀερίπηΐηρ οὗ {με Ἰεἰεσ τ] [μοϑ6ὲ Ὠδπγε8: 0 Κεΐμη. . .. 
Ῥεαοε ἰο γοι. Απμπά ποιυ]. ΤῊΣ ἄγβί οἰδυϑβα 15 Ἰβθη 41} ἰμαΐ γγὲ Βαανα 
ΌΥ ψΥ οἵ ἱηἰτοάυοιίοη, ἐδ κἰγιρ δομέ α ἄδογεε. ἯΝε ποῖς, βον- 
Ἔνεγ, 18δῖ [πε πᾶπγε οἱ {π6 Κίῃρ ἰ5 ποῖ ἰουπά ἰῃ 186 ΤΕΡΙΥ αἱ 8]}. 
1 15 (Βεγείοσε χυΐϊΐα κεν ἰΠδΐ {πε ἰοχί 15 οοττιιρῖ ἀπά {μδὶ {πΠ6 
νεΥβ6 ΟΥρΡΊΏΔΠΥ τεδα: Αγίαχογχες ἰδ κὶηρ ἰο Κείμεν οἱ αἱ., (Παῖ ἴ5, 

{8ογα ψγὰ8 πὸ ἱπίσοάυοσίίοη δ 811, θὰ ϊ οὐἱν ἴδε Ἰοιίεσ 115611.-- 
18. ΤΊ ε ἰεοίδεν ευλϊοἦρ γοις δομέ ἱρηο Ἠ᾿5 ας ὅεεν γεαά δείογε 36 ἐπ' 

ἐγαποα οη]. Α5 {86 βίπρσυϊαγ ἰ5 υϑεά εἰβενπογε, “ππῖο υ5᾽ τηυϑῖ 

θὲ ἃ πηβίδκε ἴογ “απο πηθ.᾽ ““Ῥ]δΙ ΠΥ τεδα,᾽ 85. υϑυδιν τεη- 

ἀετεά, 18 ἔοι [50 ἱπ Νε. 85; ἘΚ. [65 “οἵ {ταῃβ θά." Ὑβμαὶ 
5 (86 οοττθοῖ β6η8586. ΤῊἪ Κίηρ ρῥγόρδῦν ἀϊά ποῖ υπάετβίαπά 
Ατγαϊηδὶς, δῃὰ ἢἷβ βοῦῖθεβ ἱβογείοσε νου ἰγαηβίαίς (μ6 Ἰοϊίοσ. 

ΤῊδ ποσὰ οσουζβ ἴῃ {με ΕἸΘρΡἢ. ρᾶρ. ν,2 ψΒεγα “ἐχρίδἰηθα ̓  ββεπιβ 
ἴο θὲ 186 τηδδηΐησ. Εδβά. ἢᾶ58 ἃ β' πρὶ εγ ἰοχί: 7 λανε γεαά {δε ἰεί- 
ἐν τολίοῖ γοῖς δεν ἰο τσ, οὈὐϊαϊηθα Ὀν ομϊἶπρ ὑτο οὗ {μ6 Αγαγμδίς 
ψοτάς.---19. 1 ἐσεμθά απ ογάεγ απὰ δον ϑοαγολμοά ἀπά [ομηά]. 
Τῆε 5εαγο ἢ νψγὰ5 τηϑθ 'ῃ ἴΠῸ ΔΠΠ815 βιιρρεβίθα ἰῃ ν. 156, ὙΒδ ἀϊ5- 
ΠΟΥ ΟΣΙῈ5 ΔΠΊΡΙΥ ᾿υ5 Προ {μῈ σμαῦρεβ οὗ ἴΠῈ δοουβεῖβ; ἔοσ {8 
Κίηρ᾽5 βθογείδσγιεβ ὑπϑαυί μεθα {μ686 [δοΐβ σοποογηΐηρ [6.581 6Π}: 

ἐμὶς οἷν ἤγονε οἰάδη ἐἴγις μας τέδοη αφαϊηδί κἶγξ5, απὰ γεδεϊ ἴον ἀπά 
ἐπδμγγοοίίοη ἕαῦε δέος πα ἵπ 1]. ΤῊΪ5 νϑῦϑα ἱπάογθαϑ {ῃ6 οοπι- 

Ρἰαἰπὶ οὗ ν. 15, τ ΒΙΟἢ 5ῃου]ἃ Δρρδγεηῖν ᾿ὲ τερτοάυςθα, Τα 
᾿ΟΓ 5 41} τοσυγ, θαΐ ἴῃ ἃ αἰ εγοηΐ οοηποοίίοη.---20, ΤῊΘ βθαγοῖ 

πποονεχδά τόσα {μη ἴῃ δοούβειβ δά Ἄοδμαγρεά; ἴοσ ἴἤγεε ΠῈῪ 
Ῥοΐηῖβ δὲ πιδάθ: (1) Μέρηγν Κἴριρα τοόγε οὐοῦ “7 εγμδαίονε), ϑμον- 
ἰῃρ [δῖ οἷν ἴδε Τυἄοδη Κίηράοπι ννὰ5 ἱηνοῖνεά. (2) Α4πά ἐμξν 
γμϊοά οὐεν αἱΪ ἐ{ι6 ῥγουΐποσ δεγογιά ἰΐι6 Κῖυο], 411 [με Ῥεγβίδῃ ἀοτζηΐη- 

ἰοπβ ψεϑὲ οἵ ἰβεῈ Ευρηγαῖεβ. (3) 4πά ἐγίδιιίε, ομδίοηι απὰ ἰοἱἑ 
(υ. οα ν. 12) τονε ῥαϊά ἰο ἐζόη}}. ὍΘ ἰαϑί ἔττο οἰδυϑ6β ἀγὲ σοτῃἱηδὰ 
ἷῃ Εβά,, γιρέηρ απὰ ἰαχίηρ ἰΐς ῥγουΐπος δοεγοπά ἐπε Κίνογ. ΤᾺΣ 
ςοηαϊξοηβ ἀεβοσ θεά ἴῃ (2) δῃὰ (3) ψεσε πονεσ ἴσια ἐχοερί ἱπ 

186 ἔπε οἱ Πανϊ ἃ δῃηὰ δοϊοπιοη, δπὰ Εν]ε βυρροβεβ ἐμαΐῖ ἴμοβϑα 
Κίηρβ ἃγὲ τηεδηῖ βεσθ. Βαΐ δίερ. στ σθον αυδβίϊοῃβ βοῖμοσ ἰμς 
διοβίνεβ ἑουηά ἱπ Ῥεγβία ψουἹὰ ῥγέβεσγνα τεσογάβ οὗ ἴμ6 1 ἀθᾶπ 
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Βιἰβίοσυ οἵ [8δὲ ρεγίοά. [ῃ {πὲ ἐἰπηε οὗ αν, τηόγθονεσ, [εγυβᾶ- 
Ἰεῖὰ οοὐ]Ἱὰ Βαγάϊν δὲ ἀεβου θεά 85 ἃ τερε!]ουβ εἰΐγ, δἱ Ἰθαβϑί 80 
ἔδυ 85 [οσγεῖψῃ Κίπρβ ψεγε σοποεγῃθεά. [1 {Π86 Κίηρ δα ἃ ζΟρΡῪ οὗ 
[δε ᾿ἰπϑου ρΡοηβ οἱ ϑεηηδομεσρ, ἴμογα που θὲ δάεαυδϊε ἀδίδ 
ἴογ Βἰβ ρυζροβε. Ὑθεγα ἰ8 σα ν᾽ ΠΟ πεδά οἵ ἀϑϑυγηΐηρ {Π6 ργεϑ- 
666 οἔ ἃ 6 ἢ Βαπα βεγαὲ. [1ι ἰ5 ἀβδβυμχθά ἰμδΐ 5ῃου!α 7εγιβαίεηι 
ΡῈ τερυλ δηὰ ἰκ5 νγ4}15. τεβίογεά, ἰξ νουἹὰ τεραίη 186 ρόνγεῦ ἴἰ 
Βδά πδά ἱῃ [Πε ρῥγε-σῖ !ς ἀαγθ. ΤῊΪΒ ἐχρεοΐδίοη νγ)ὰ5 [ΔΓ ἴγο τὶ 
τεδ  Ἰβδτ]οη ἰπ [86 ρετοά Ὀεΐογε Νεῃοπ δα; Ὀθυΐ ἰ νγὰ5 βυβηοϊοπι 

ἴο ἄτουβα [86 Δρργεῃεηβίοῃβ οἱ ἃ Κίῃρ γο γνὰβ8 δἰνγανβ ἔδαυίηρ 

τερε!] θη ἰπ {μ6 βυρ]εςξ ῥγονίηςεϑβ.--- -21. Μακε ποῖυ α ἀεογεε] ἰ5 
ΒΌΓΕΙΥ ποῖ ψῆδὶ νὰ ἰοὸῖκ ἴογ, βίπος 186 οβῆςεσβ σοι ]α βοδγοοῪ 

εχρεςοΐ ἰο βῖορ {πε θυϊάϊηρ ὈΥ 4 ἄδοσεθ. Τί 15 θείζεγ ἴο γεδά ἃ8 
ἴῃ ν. 19, ποιὺυ α ἀξογεε ἐς τπαάε, ἴ. 6., ὉΥ 1} 5 Ἰεϊζογ, οὐ δ8 Εϑά., ποῖῦ 

ἐπεγείογε 1 σονπμαηα ἰ0 5ίοΡ {πόδε ηιόρ, ἱ. ε., ἴμ6 76 8} Ὀυλ]άογϑ. 
---Απά ἐμαὶ οἱέν «μαὶ ποί δὲ διε]. Νοιδίηρ ἰ5 βαϊά δρουΐ νν8115, 

Ῥαυϊ [με ψοσά “ εἰΐγ ̓ " 15 υϑεά σοπηργεθηβίνεϊ υ, 50 {μδῖ {Π6 ᾿Π]πο- 

ὉΟῺ βῖορϑβ Ἔνεγυ Κἰηα οἱ θυϊ]άϊηρ ορεγαϊομβ. Ε5ά. σου ἶποβ [86 
οἰδυβεβ, 0 ῥγευογη ἰξο56 γιθη 7γοηι διε αΐηρ {μ6 οἷδν.--- 1} α ἄδογοα 
ἐς ἐἰσεμοά ἔγοηι τι]. Α οἰαιι5ε Ἰδοκίηρ ἴῃ Ἐβά. ὙΤΆαδ ἱη᾽υποίίοι 
οουϊά οἷν θὲ ἀἰπβοϊνεά Ὀν 1ῃ6 οὔθ ψ8ο τηδάβ ἱΐ. ΤῊΐβ5 σοηαϊ- 
Ὥοη νγὰβ πδοεϑβαγυ, 8ἃ5 ψἱπουΐ ἴ [Π6 ἄδογεα ταϊρῃΐ ΡῈ τεραγάβά 
85 ὈΙπαϊηρ ἐνεη τμουρῇ {π6 Κίηρ Βαά ομδηρσθά Ὠἷ5 τηϊπά, δά 
ΒΌΟΝ ἃ σβδηρθ νγᾶ8 ΞΌΓΕΙΥ ῬΟββ:0]6. 

22. Βε τυαγμοάὰ αξαΐγιδέ ἀοΐηρ γερρηδοὶν ἐπὶ ἐδὶς πιαϊο]. ΤᾺΣ 
κίηρ ἀϊά ποῖ ἀρργεοΐδίϊε [με Βοβί!α ρύγροβα οὗ ἰῃ6 οοσηρ  αἰηδηΐβ; 
δε ἀϊά ποῖ τβα]}156 μον δᾶροῦ ἴμεν ψου]Ἱά μ6 ἴο Ἔχϑουῖς Ηἷ5 οσάοιβ; 
Δηά Πα γγὰβ8 αἴψασε (Πδὶ τουδὶ ἀβογθαβ γογῈ ποῖ δ᾽ ναυβ ἱΔ ΚΘ ΝΕ 
ΒΟΙΙΟΊΙΞΙΥ ἴῃ σοιηοΐθ ῥγονίῃοεβ.-- σέ ἐρλμγν ὁπομίά ἱπογοαδο ἰῸ 

χογαὶ ἰο55]. Ὑι6 ἱπίοιτοραίἑΐνε βοηΐθηος οἱ ΕΥ̓. 5ῃονβ ἃ βίγδηρβ 

τα βα ἀογβίδηίηρ οὗ {πε ἰεχί.-- -28, Τθη ΠΟΥ ἐδ ΠΟΡῪ οἵὨ ἐπ 
ἰοἰεγ]. “ΟΡ ογβαΐεβ ἴ8Ὲ βᾶπὶῈ ἀἰβηου τ Πογα 85 ἴῃ ν. "1 
ΔΠἃ 45 “ἰδίῃ! γ᾽ ἴῃ ν. 18, ψἘΙΟΒ 15 ἔσοπλ [Β6 βᾶτηθ τοοῖ. “Τυδῃ9- 
Ἰδξίοη οὗ {με Ἰεἰῖετ᾽᾿ σου] μὲ μεϊίεγ.- --ζας γεαά ἐπ ἐΐ6 ῥγέδοησε 
οἵ Κελμη!. ὙΠῸ ΤΟΥδ] τ ββαηρῈ ψ11Ὸ Ὀτουραῖ [με εὐΐοϊ ῥσορ- 

ΔΡΪΥ τεδά οὐ ἰγδῃϑί θα ἴ ἴο [Πε οβῆσεγβ δῃηά {πεὶγ σουποὶ!. Ηετς 

ΟἿΪΥ ΒδΒυπι᾿β οθηςἶα! {{π|6 158 Ἰδοκίπρ, Ργόραθν ἄϊδ ἴο δῃ δἰτοῦ 
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οἵ ἃ ςοργίϑι. Ἐβά. Πα5 Πεγὲ ἃ ργεΐεγδ δ ἰοχί: ἐλεη ἐδ νης οἵ 
Κίρηρ Ανίαχεγχος δοὶπρ τοῦ, Κεΐμηι εἰ αἱ. ῥγοοεοάφα, εἰς.---Τον 

Ῥγοσοοάφα ἵν: μασίε ἰο 7 ογμδαίεηι ἀραΐηδ! ἐδ 7 6ιυ5]. Α σοπβίθγϑῦ]ε 
πια τηυϑί Βανα εἰαρβθά θεΐννεθη {Π6 βεηάϊηρ οὗ [με ἀεβραίο δηὰ 
186 τεςσεῖρί οὗ 186 σερὶν, Ὄβρεοῖϑ!ν 85 δὴ ἱπνεβεραϊίοη οὗ ἴῃς 
ΔΙιΟΠῖνοβ ἱπ Ῥογβία τῦᾶβ Ὠθοθββασυ. 1πῃὲ Ὀυ ]άϊηρ τποδη 1} 6 Πα 
Ἄοοπεημποά, 811 [86 τπογὲ νἱρογουβὶν { 1ῃ6 768 βυβρεοίθά {Π6 
οβοσί ἰο βίορ {μεῖγ νοσκ. Τῇ τηοσηθηΐ {πε ἱπ] πο οη σομη68 ἴο 
μαῃά [86 Ζεδίοιϑβ οβῆςοΐα]5 μβαϑίβη ἴο ραΐ 1 ἰῃ ἴοτος.---ἀ πὰ σοῤῥεά 
ἐμοηι τυ Ιογος απά ῥσιυεν]. Ἐ54. ἢδ5 ἃ Ὀεϊίεῦ στοδϊηρ ἴῃ ἴτο 
Ροΐηϊβ. 1ι βαγ8 "παγοδέηρ ἰο 7εγμδαίεηι αἱ δῤεοά ευΐδῆξ σαναῖγγν απά 
αν μά πε ϑαΐο ἀγγαν, ἐμεν ϑέραη ἰο γεσίγαϊη ἐπε δεάεγε. ΤῊΣ 

οἴδυβθβ δῖα ἴῃ θείίεγ ογάεδσ, {π6 “διιηθά ἔοσγοε᾽᾽ Ὀεΐῃρ σοῃηεδοίθα 
μὴ} “ράσο ι." ὙΠεη ἰξ Ὀτίπρβ ουἱ ἴδε ἔαςξ (παῖ (μ6 οβοεΓ5 
τεαυϊγοά ἀγπηθά τηθη ἴο δηΐογοθ ορβάΐεηςθ ἴο με τουδὶ ἄδεγεα, 
ϑδβονίηρ μι 7ογυβαὶεπὶ Δα ἃ οοπβίἀθγαῦ]ας ρότεσ δὶ {Π6 {{π|6. 
-24. Τρ μα τοογὰ σἰοῤῥεά]. ΤῊΪ5 15 186 σοποϊυάίηρ ροχγίίοη 
οἵ ἴδε “Τοττεβροπάεποα." Τε τεϑί οἵ [Πε νεῦγβε ἰ8 ςοηηθοίθά ψἱτὰ 
ς. 5, ἴδε Ατγαπιαὶς δοοουηΐ οὗ {με Ὀυϊάϊηρ οἵ {μ6 ἴδρ]6. Τα 
πδιταῖϊνε οὗ Νεβογδῃ ϑἤοννβ στρ 8} ν ἤον αἰΐζεῦν [86 δἵ- 

τοπιρί ἴο τεϑίοτε 7Ἔγυβαίθη μα [αἰϊδά. γα πηδᾶν ϑβδίεϊὶ υ ἱπῆδσγ 
1δαῖ (μὲ θυ] άογβ βοδί(εγεά το {πε νατίουβ ἰοτῃβ οἱ Τυάδῃ, (μαΐ 
[ες ἐποσὴν ἀεβίγογθα {86 σοσκ {μαι δα Ὀδδη δοσοιηρ 5ῃ6ά, 50 
18αῖ 7ογυβαίθτη νγὰ8 [εἴς 858 ἀεβοίαϊε 85 ἰῃ 587; [οὐ ἀρδίῃ “115 
8115 εγα ὈτΌΚοη ἄν, δηά 15 ραΐεβ θυτηΐ ψ 18 ἤγε.᾽" 

11. ΚΌ2Π0] ς"- " 61 Ὁ π. 3:54: 7 ΒΡ. Ηςδ. Εςοϊ. 8:: Εϑι. στ 1. Ετοπι ΟἹά 
Ῥεῖβ. ῥαέραπια (Απάτεδϑ, Μεν. Ερηὶ.51.), ΦΒΑ Ἰδοῖκβ ἴῃς πογὰ, ροββί δὶ ν 
Ῥεσδυβε ἰζ8 τππρ. γὰ8 ὑπκηονῃ; ϊ- Π65 ἃ ἔδενε γεπάεγίηρ, τὸν λόγον. 

Ἐϑά. οοτα μεθ πὶ ποθ, {{ [μδὲ τεργεβεηΐβ βᾶτλς ἱεχί, τότε ἀντέγραψεν. 
-πτῶχον 059] ΦΒΑ εἰρήνην καὶ φάσιν, δοΐα Βεΐηρ ἀρραγεπεὶν οδὶ. οὗ ἀπέσ- 
τεῖλεν. (6 εἰρήνη ὑμῖν. χαὶ νῦν. ΤῊΪ5Β τεργεβϑοπίβ ἃ φοοὰ ἰεχὲ τοδάϊης 
Ἠ29 ἴον πρϑι, Ὁ ἰ8 ποῖ “᾿ργοβρεσίἐυ,᾿" 88 Β0Β., δυΐ "'βεᾶοε ἴο νου, 
ἃ ζΟΙΏΠΊΟη “τεείίην. Τῆς στεοοίϊηρ ἰβ Ἰδοκίης ἴῃ Εϑά.; ἴῃ ρίδος οἱ ἰδϑὲ 
ἔνο ψοσγὰβ ἴμεγε ἰβ τὰ ὑπογεγραμμένα 85 ἷπ ν."". 3 ἘΞπά. ἐα φμῶ Ξ:μὗ- 
7εεία Ξεπ|.---18. 00] 1 Ἰδοκίησ ἱπ ΟΒΑ δηὰ Ἐϑά.; ὦν σάφως. Τι '8 ἃ 
ξοοά Ηερ. νογὰ, υ. Νε. 88, δπὰ 888 ἴδε 88π|6 86η86. [ἐ ἰβ βοσε υϑεὰ 
δάνεγθίδ!]ν.---ν Ὁ] 65 ἴῃ Ηθῦ. τηθϑη5 οαΐ οὐ γεαὰ. ΟΒΑ ἐκλήθη, ἃ τοπάετ- 

ἰῃρ πεοεβϑἰδιοὰ Όγ ἐγδηβι αἰτίης ΝΣ Φ), φορόλογος. Οἵ (ο]]ονν8 οἰ ϑεὶν 

ΜΤ. Ἐϑά. Βὲ8 8 5ἰπιρίες ἰεχὶ ἴοσ (868 ψῇοῖς ν.: ᾿Ανέγνων [ἰερὲ 5 Ἐϑ4.} 
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τὴν ἐπιστολὴν ἣν πεπόμφατε πρὸς μέ, ἰΔοκίπρς ἱβεοτείοτε Ὁ δηὰ "10. 
--19. Ὁγῦ]. Ηρστε δηά ἱπ ν. "Ὁ" (Ὁ γγὰβ ἰογοϑᾶ ἰο ἰσαηβίαὶς ἀπά υὑ565 
γνώμη; θυῖ ὦν ἴῃ 507 δὸγμα.---ἼΣΣΓΌ] Φ γίνονταιβι,, γίγνονταιλ. Ἐδά. 
[88 οἱ ἄνθρωποι 845 "0].---20. 1.0] 5.6 Μασ. ὃ 5". Ἐπά. ἰσχυροὶ καὶ 
σχληροὶ.---Ἰ νὴ Ὁ 2] (ὦ ἐπιχρατοῦντες, Ἐϑά. κυριεύοντες, δοΙΒ ἰεχίβ τεδαϊησ 

85 ἃ ρίς. ΤἘε τόβὲ οἵ ν. ϑρρεᾶσβ ἴῃ Ἐϑ4. μ5: καὶ φορολογοῦντες χοίλην 

Συρίαν καὶ Φοινίκην; ψΒείΒοΓ (815 8. ἃ ἔγες σθηδεσίηρ οὕ σεργεβϑοηΐβ 8 
δἰταρίεγ ἱεχὶ, ἰξ ἰ8 Ββαγὰ ἰο 88γ.---21. γ0}0] τὰ. 858 ἴῃ ν. 19, Ὁ ογ πο, 7 
"Ὅμαζεα ἀεογεε; ς[. ἘΞᾶ. ἐπέταξα.---ὌΨΓν ΚΌΡΟ 0. Ὁ}. ΦΒΑ γγδβ Δρρδγθηίν 

Ρυείοα Ὁν 118 ράββαζε; νὰ βπά ἔτι [ὅπως] ἀπὸ τῆς γνώμης ΞΞ [0 
ΜΌΡΟ. ν᾿ 58ονβ οὖγ ἱεχί, ἱβου δῇ ἀἰδαιταηρεά ἴῃ Γάσαγάθ. Ἐϑά. 14. Κ8 
ἴδε ραββασο δἰἱοψείμεογ; δαϊ ἴῃ ν. 225 ἰ: μ68 ἃ τεμάογίηρ ΜΙ ἢ οονεῖβ 86 
ξιουπά, απὰ ἰο ἰαξε κερὰ δαί ποιλιέπρ δ αρξαϊποί (λϊς, τεαίηρς ὑν, αφαΐηοί, 
διὰ κεϊιίηρσ ἃ πεζαιϊνε ἴῃ Ὁ ν,.---22. 1.05] { Ρε. ρά588. ρίς.; ἰξ ἰβ 186 
58ΙᾺΘ 85 ΗδΌ. Ἴπι, τίς τᾶν Ὀε οἵ Αγᾶπι. οτἱρίῃ. ὦ πεφυλαγμένοιδα, προ- 
σέχετεϊ, Ἐϑὰ. προνοηθῆναι.---"}] ὦ ἄνεσινΒΑ παρὰ λόγον.---ποῦ} ὦ μή 
ποτε, Επά. μη, ἑ. 6.,ὄ κ5.. ὙΒῈΟ ἴογοε 8 μδὲ οἵ Ηδδ. 15, ς΄. Καυΐζβοῃ, ὃ 4», 
-- Ὁ. ἀρρεᾶγβ ἴῃ Εβά., προβῇ ἐπὶ πλεῖον, ενϊάδηςε οὗ [86 ἔτεα γεημάεγ- 

ἴῃς πο οἔξδη οδαγαοίεσίβεβ (ἷβ ἱεχὶ. ὦ" πληθυνθῇ σφόδρα.--- 2] ὦ 
ἀφανισμός, ΔρραΑΓοΠΕΥ ἰπιεγργειίης Κα Ηερ. ὕ2π ““ἀεβιγυςξίοη," Εϑά. 
τὴς κακίας.---28. 1,9 0 γὙ 10] ας Κίηρ 'η ὥΒΑ, τὸ ἀντίγραφον τα ΚΣ, τοῦ 
δόγματος», ΤΒς {Π|6 οἱ Εεδυπι ἰ8 πιβϑίης Βεγο; ἰΐ 18 ἐουπὰ ΟὨΪΥ ἱπ ὧν 
(βέλτεεμ). [Ιῃ 8ρίϊε οὗ Πε βίσοηρ ϑυρροτί οἱ ΜΤ',, (δε {π|6 τηυϑὲ Βανα 
Βδδ ἴῃ ἴ6 οτίρίπα!.---ὐ 1] Ἐβά. σταρῃίοδ!ν Ὀτίπαβ οἱ [86 ἔγὰς οοη- 
ςερίίϊοι ἴῃ ἀναζεύξαντες, ἃ ΠΟΙΠΤΠΟῺ Μψογὰ ἰῃ Μᾶς. τεργεβεητίης Ηεῦ, 
ἈῸ) ἰῃ Ἐχ. δῃὰ Νὰ. (υ. Ηδίςἢβ. δπὰ Βδάραιῃ, Οοησογά.).---νν τυ Ὁ }] 
Ἰδοκίησ ἴῃ Ἐδβά.; ὦ καὶ ἐν ᾿ΙοὔδᾳβαΑ, ἐπὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους Τοοττεςί]ν.--- 
ΤΎΙΚΩ] ὦ ἐν ἵσποις, ΕΞά. μετ’ ἴχπουθα, μετ᾽ ἵπκων,. ὙΤὨδ ποσὰ πηθδῃ5 

αγηι ἰϊτετα ν 48 Ηερ. ὕυνν, Τὰς ΟἸκ. τεηδεγίηρ 8 Βαγὰ ἴο εχρίδίῃ, 
δυΐ 858 32 8 ἰῃυβ ἰγαηβίαιθα ἴῃ Ἐχ. 147 705. 17."}6 σ Κὶ σόϑ 2 (Β. 21 
15. 38", (μαι πᾶν θὲ πβδὶ νγὰβ 8εδῃ οἵ ἱπιασίηθα βεγε.---] ὦ δυνάμει, 
Ἐ54. ὄχλου παρατάξεως (ταχέως) .---24". 1»Κ2 ὦ τότε. ΤῊΪ5 ἔοττα πῖῖἢ 
ΡῬτερ. οσουσβ 26 ἰ. ἰῃ Πη., δαΐ ἴῃ ΕΖτ. ΟὨΪΥ Βεῖε ἃπὰ 55 63, ὙΏΕ πηηρ. ἷ8 
ἴδ 58π|6 85 1ΣἽἼΝ. 

Ι ἰοσταοεῖν βουσὶ (Βα ν. " γψὰ8 ἔτομι ἰΒς Οἢγτ. 5 δβαμὰ, δῃὰ στε 
ἴο οοπῃδοῖΐ {με οογγεβροπάεηςς οἱ Αγί. στὰ (86 δυϊάϊηρς οἵ [86 ἰδταρ!ς 
ἷπ ο. 5. Τῆε ἱεχὶ οἱ Εϑά. [ογἀ5 (μὲ σοπησηοη!ν τεοεϊνοά ἱπίεγργεῖδ- 
είοη. [πῃ Ἐβά. 21: τὰ μανὲ ἴδ} ν. ἰῃ [8 δπιϊγείγ: απ ἐδ δμἐδήηξ οὗ ἰδ 
ἐρεῖς τολϊοῖ ἰς ἔπ ὕέγμς. οεαςοά ὠρ ἰλὲ 24 γεαγ οἵ ἐδ6 γεῖρη οὗἨ αν. 
ἐπε κἴπε οἵ Ῥεγς. Τμΐβ ἀἰβεγβ ἔγοῦχ Ασγϑπι. ἴῃ Βανίηρ “τε ρ] 6 ἰηδίεδὰ 

οἵ “Βουβε οἱ Οοά;᾽" δπὰ ἰπ ἰς ομιίβϑίοη οὐ [88 τηδδηΐη 655 ““δηὰ ἰξ 
ν 88 σεδϑίη σ᾽" (κῦῦ5 πνν). Βαϊ ψε δπά 8 ρατί οἵ [8 τερεδιοὰ ἰῃ Ἐβά. 
5, “δηά (δον ργενεηϊοα {με δυϊ]άϊησ ἔνο γϑᾶγβ ὑπ} [86 τείση οὗ 

θᾶγ.; δηὰ ἴῃ 186 λά γϑᾶσγ οἵ ἴδε γείζῃ οἵ δγ. Ηρ. δηὰ Ζςο. ργορδο- 
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5'οὰ" (6)). 24" οἱ Ατδζω. εχ ἰβ ρἰαϊην ἀϊβοοσηθά ἢεγθ. Ὑῆδ οἶαυϑε 
“1 ἸΕς τείχη οἱ Πᾶγ.᾽" 8. ἔγοτι 4', ὑοσε τὰ Βᾶνε δα άφὰ “Κίηρ οἵ 
Ῥεγβ.᾽ 88 ἴῃ Ἐϑά. 2, Νοῦν ς' ἰη ΜΤ. δοῖκ8 ἃ πϑοόββασυ ἄδϊς, δῃὰ ἰδ ς 

ἀείεςϊ ἰ5 δυρρίϊεὰ ἴῃ Ἐδ54. ςογτθοῖὶν. [1 ἀρρεᾶγβ, ἱβεγείογε, (μὲ 186 Ατσί. 
οοττεβροπάδησε οὐ ρίηδιν ἐπ θὰ τὴ ἰἢς ψογάϑ, “ δηὰ {86 ψοτὶς ςεδϑϑά," 
ψ81|ε τὰς Αγδπι. ει ρ 6- δ] ΐης πασταῦνε θαρδη “ἴῃ (86 24 γεδγ οἵ 
{πε τεῖίχῃ οἱ Παγ." Βεη 8εβϑὲ ἔτνγο παιγαίϊνεβϑ τγέγα Ἰοϊηθαά 88 ἴῃ ΜΤ. 
ἴδετε γὰβ δα ἀθὰ ἴῃ 45 “1ὴε βουθε οἱ σοὰ πϑῖς 15 ἴῃ 76γ5." Τῆς 

τιδδηΐηρ 658 γογάβ “δηὰ 1ΐ νγὰβ σεαϑίηρ᾽" ἄγβὶ δρρεδζγοὰ ἴῃ πε Ἐβά. ἰεχί 
ἴο οοππηεοΐ 5' τῆ 45 (οἱ ΜΊ).). 

ΝΕ. 1, 2. ΝΕΗΕΜΙΑῊ ΒΕΟΟΜῈΒΘ ΟΟΝΕΕΝΟΕ ΟΣ ἸΌΘΑΗ. 

1. ῬΙρτίπλβ ἔσο 1 υΔ8 Ὀτίηρ (ἰἀΐηρβ οὗ {π6 βαὰ ροἱέραὶ 
οὗ 7ογυβαῖθ.---1. ΤῊ τυογάς οἵἩ Νελονείαῖ ἐμ 505 ο7 Ησολαϊία]. 
ΤῊΝ 18 ἃ μεδάϊηρ, {Κὸ ἃ {ΠΠ6- ρᾶρσὲ ργεῆχεά ἴο δὴν οἴ μοῦ θοοκ. 
ΤῊΪΒ νγὰ8 ρυόραθὶν δἀάοα ὈΥ δὴ βαἀϊῖΐογ ἤθη οὐγ θΟΟΚ5 Έτα 
φοΙηρΙ]6α.---Αμὰ 1! τοας ἦπ {16 νιον Κίοίου, ποορέίοίδ γα]. 

Κιρίου ἰδ ἴῃε οἵ τποηίῃ ἴῃ ἰδῈ Ηδρτον οαἰοηάδγ (ζ΄. ἘΖτ. 
109) ΞξΞ- Νονειηθοῦ-θοθηθοῦ (Ζο. 71: τ Μᾶς. 15. “Ὑνεθτ ἢ 

γεαγ᾽ 5. ἀείεσξίνε, 8ἃ5 ἴδετε 15. 0 ἰυγίμεῦ ἀεβηϊκίοη; ἰΐ 18. δῃ 

ἱπίεγροϊδοη Ὀγ ἴῃς ΟΒγοπίοϊοσ. ΤῊϊβ ἀαΐα 85 νγὲ}] ἂ5 1ῃδΐ ἴῃ 

2' ΜΕΓΕ [Δ Καη ἔτοπὶ 54. ΤὨς ἀαΐε ἴῃ 21 15 {π6 1ϑί τῃοηί οὗ {86 
2οἷἢ γεᾶγ, ἐπεγείογε (ἢἰ5 σηυδὶ θῈ [86 τοί γϑᾶγ οἵ Ατίδχεγχοϑ, 
ὉΠ|655, ἃ5 ᾿νε πδύβθη βυρρεϑίβ, [86 Ὑθαγ 15 σεοκοηδα αἴξογ {Π6 

ϑυτίδῃ 15 ΐουν ἃ5 Ὀερ πηΐηρ ἴῃ {86 δυΐυμηη ([5.-.)Ττἄ. Οεδολ. 113). 
088 ΟΥἩΒῃυ5μαη (ΠὨη. 82 Εϑί. 15: 5) τσὰβ [86 Ὑ]ηΐοΥ γοϑίἀθησε οὗ [86 

Ῥεγϑίδῃ Κίηρβ. ὅγε Πηὰ ἃ οοστεοΐ σεορτδρβίςδὶ ποίβ ἰῇ ἃ Οτθεκ 
ἰοχί, “5158 {Π6 πιδίτορο!β οὗ (με Ῥεγβίδηβ. ΤῊΪβ βίογυ ὀρβῃβ, 
τβογεΐογε, {Κα ἘΖγα᾽ 5, οῃ ἔογείρῃη 501]. Ὑὴδ ῥαϊαοε ΟΥ τογἃ] οδβί]α 
15 δαάεά ἴο ἀεῆπε τηογα οἰοβεὶν {με ἀροάδ οἱ Νεμοπίδῃ. Ηδ γὰ5 
δὶ 186 ραίδος ἰῃ [πε οἷζν οὗ Βῃυβραη, θεσαυβα μὲ 5 ἃ Ἵοουγί 
οβςοῖαὶ (ν. 45).--2. 4,ἅΧῚὄ Ηαπαρὶ σαρις ἐπ ἰο 6] ““ἴο τηθ᾽" Βεΐηρ 

ΤρμΕν δά ἀεὰ ἔτοπι ὦ.---Ολε οἵἉ »Ἐν ὁγοίψγθη) οὐ ὁπ οἵ τιν ὅτοίλιονς. 
“Βτχοίδεγ᾽" ἴῃ ΟἿ. πᾶν ἀεποίθ οὔθ Ῥογῃ οὗ [πε βᾶπλθ ρδγεηΐϑ, ἃ 
τάογα αἰβίδηϊ τεϊαιϊνε, ἃ 16] ονυ- σου Γντῆδη, οὐ ανθ οὴς Ὀουηὰ 

ἴο Δηοίμεγ ὈῪ ἃ οονεπαπῖ. ΕἼῸπὶ [Π6 Ἔχργεββίοη ἴῃ 753, “Ηδηδηὶ 
ΤΩΥ Ὀτοίμογ,᾿ 1ἴ 5 Π|κοὶν τμδΐ ἢς νγᾶϑ ἃ πὰ γοϊδίῖνα ἀπ σἂν θὲ 

8 Ἰἰΐεγαὶ Ὀγοῖμβεσ. ΗδἜ πεπί ἴο 7εγυβαεπὶ ἢ ΝΕΒοπιΐδ ἢ δηά 
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ν͵ὰ5 ὈΪδοθά ἴῃ ἃ ροβίϊοη οἵ ἰσυβὲ Ὀγ ιἷπ).---ῆὲ ανπά πιὸ ἤγον 
]ωάαλ!. Ηδπαπὶ ΔρΡΑγθηιν μδὰ ποῖ Ὀδαη ἰπ 7υἀ8ὲ Εἰπμβο  , 
Ῥυϊ Βε μὰ Βεατὰ (ἰἀΐηρβ ἔγοπι ἃ σοπιρδην οἱ τοϊυγηΐηρ ΡἱΙ τί τη β, 

δηά μαά Ῥτγουρσης [θη ἴο [6 σὰ ρ-θεάγοῖ, θεσαιιβα οἵ μὶβ5 μἰρῃ 
Ῥοβίτἰοη δηα σοιηταδηάϊηρ ἱπῆυδηςθ, 85 τ ν6}} 85 ἢΪ8 Κπόονῃ ἰη- 
τεγεϑί ἴῃ [Π6 ννε]αγε οἵ Τϑγιβαίεπι. ὙΠαῈ νἱβὶῖϊ τγᾶϑβ βοδγοεὶν δοοῖ- 

ἀεηΐαὶ, αηὰ 50 Ηδηδπὶ ἄδβεγνεβ ογϑάϊι ἔογ βίαγιίηρσ {π6 ἱπηρογίδηϊ 

τα βϑίοη οὗ Νεβειΐδῃ.---Α πὰ 1 αεκεά {Π6»1], ποῖ ΗἩδπδηΐ, μυΐ [86 

τιθῇ ἔτομι [1 ἀ4}. ὙΒΟΥ Βα Ῥεεη ἱπίτοάυςεα ἴο Ηἷπὶ 85 τεΐυγῃ- 
ἱπρ ΕἸ ;τίτηβ ἀηα ἴῃς αιεβίίοη ἴο [Ποτὰ νγ85 παίυγαὶ.-Οοημοογηηρ 
ἐλε ὕμάεαης, ἐξ6 γοηιπανη τοῦο παῦε φγυϊθοά 7γοηι ἐπα σαῤῥίυϊγν, απᾶ 

οοποεγηῖης 7 εγμδαίοη]. ὙΠΟ ἰοχί 15 ονευοδάθα ργοραθὶν Ὁ ἃ 

δῖοβ5 ([ΒῈ τεηηδηῖ). Τα ἱπιρ]Ἰςαίίοη 15 ἐμαὶ ἰμοβα ψῃοὸ Παά 

βυγνὶνοα [8 σαρεϊν! τ νεγα ἔδνν ἴῃ πιρεσ. ὍΤὨΕ γεΐεγεποθ πᾶν 
Ῥὲ εἰῖμεῦ ἴο ἴμοβε ψῆο πδά αἰ ννανϑ τεπιαίηθαά ἴῃ 764}, ἀπά 50 
ΒΌΡΡοτχί ἱπ ἃ ψὰν ἴΠε τγϑαϊοδὶ νον ὑπαὶ {Βεγα γὰ5 ΠΟ σευ, ΟΓ 

ἴο [86 5118}} ὨυΠΊΡΕΥ τἢ0 ψεγε ἰεΐς οἱ ἴμβοβα ψπὸ πὰ ροὴθ ὉΡ 
ἔτοτι Βαρυ]οπΐα. [ ἰ5 ργοόρδθὶν ἃ βρεςίῆς γεΐεσεηςε ἴο ἴΠοβε 80 
Βδά φοὴβ ὑρ ἴῃ {μὲ {ἰπηθ οἱ Ατγίδχογχοβ (ΕΖ. 412) ἀπά ψῆο μδὰ 

τηδάδ ἃ ναίῃ αἰζεπιρί ἴο τεβίογε {86 νν8115.---3, Το σωγυΐθογς τοῖο 
μανε Ξτηγουϊνοά [χορ {δὲ εχίϊο ἱμόγο ἐπὶ ἰμ6 ῥγουΐπιοεῖ. ἘσῚ ῥγουΐγιοα 
Ὁ. Οἢ ΕΖΙ. 2. Τῇδ ραγιϊςυ]ατὶν οὗ {πε86ὲ πογάβ βυῃρροτγίβ 188 
νίενν [Πδἰ ΝΕ ΕΠ Δ Βδ5 ἴῃ πη {ποϑ6 8Ὸ δα ροπε ὕὑρ ἴο [ετγὰ- 
5816, ΟἾμεγνίβα “"Ἂχὶ θ᾿ που] Ὀὲ βίγδηρεὶν υϑθ6α 85 ἃ ποίβ οὗ 
Ἐπ|6.---Αγε ἵηπ ργοαὶ ἀϊδίγοδς απὰ ἐπ σογίορεῥι]. ΝΕΑΙΥ ἃ σεπίυγν 
δίζεγ {με ἄδοσεα οἵ συγαβ, (ῃ6 σοπάϊτίοη οὗ {ῃ6 Ρβορὶε ἴῃ Ππά 88 
ν͵8 δἰπηοβὶ ἤόορεῖθββ. ὙΠΟΥ ΜΈΓῈ [ΕἿἹ ἱπ ΠΟΠΊΡΕΓ, δ ἰεαϑί ἴῃ 
7εγυβδίειω, δπὰ τεγα Ρροοῦ δη ἃ ὀρρχεββεα.---ἀημά ἐλ τυαὶ! οὗ 7εγω- 

δαϊεῖη ἰς ὀγεαοἠοα αμᾶ ἰὶΣ ραίος ἤανε δόομ δμγημθά τοὐῃ ἤγε]. Τὶς 

15 βαία ποῖ ἴο Ἔχρ] δίῃ (μς ἀϊβίγοββ οὗ (με ρεορίε, θαξ ἴο Χερὶ Υ ἴο 
18ε βεοομὰ ραγτί οἵ Νεβογηΐδῃβ απεβοη. Ης μὰ ἱπαυϊγοά 
δρουΐ 16 Ῥβορὶς δηὰ δρουΐ {με οἰἷϊγ. Βοίῃ χιυββϑίϊοηβ ἀῖα δη- 
5 εγεά, μαΐϊ Ἡ] βἰπρυϊαγ Ὀτονίγ. ΝΟΒομ Δ} πηδᾶν Βᾶνα ΟὨΪΥ 
τεοογάβαά {με βυθβίδηςα οἵ ἴῃ τθροτί. 1ἰ βυβίοεβ, πούγανθσ, ἴο 

Βῃον (μδὶ βοπα στγοαΐ Ἷδαπην μαὰ ῬὈοΐϑ! ]οἢ {πὸ ΒΟΙΥ οἷΐν.--- 
Βγεασἠοά οὐ Ῥεμαρϑ ὀγοῖοη ἀσιυμ] ἰῃ6 πογά 15 ἴοο ἱπάββηϊϊε ἴο 

ἀεδοτίθε δοσυγαίοϊγυ [με εχίεπί οἱ ἀδπιαρε ἴο [πε ψν8}18. 



184 ἘΖΒΑ-ΝΕΒΕΜΙΑΗ 

Τὸ νϑδῖ οςδἰδβίγορῃς ἄοεβς (88 στερογὶ γείεσ᾽ ὍΤΒς χγεδῖ τηδ)οείν οὗ 
βοδοίαγβ Βανε εχρίδἰποὰ ἰΐ 85 [δὶ οἱ ς86 Β.5. ὙΤβεπ τἰμς Βδθ. στην 
Ὁτοκς ἄονσα (7.2) [8ε ψβοὶς ψγ4}} οἱ Ϊεγυ5. δηὰ δυγηοδὰ (η 9) ἰδς ἴεπ- 

ΡΪε, ἴδε ραΐδος, δῃὰ 41} (88 ἤουβεβ οἱ {με οεἰὲν (2 Κ. 25» }εγ. 395 ς2" "- 
 ΟΚΒ. 361, ΤΈο ἰαϑὲ οἴδιιϑεὲ ΤΟστ Υ γοχαγὰβ 88 ἃ αἱ. (Ε5.}9), θαι ἰξ ἰ5 
ἱπαπηδίογίαι, ἔογ Ἐμ6 οὐϊν νψὰ8 ργεῖ νυ εβεςίυδιγν ἀεβίγογοά, δας μετα ἰ5 
ποι μίης 564 δδουΐ ἴδε καῖοβ, (μΒουσὴ {ΠῈῪ πιυϑὲ αἶϑο βανα θδθη δυγηί, 
88 ἴδὶ νγὰϑ {πε υϑι.] σουγβα ἴῃ ἴῃς ἀεβιγυςίοη οὗ ἃ εἰν. Ὑεῖ ἃ νεῦῪ 
Ρἰδυϑῖδιε ἀεβοσγίριίοη ἰβ ἰουπὰ ἰπ [,83η}. 25, “δεῖ ζαίεβ ἃζὲ βύῃκ ἰπῖο δε 
διουπά;,᾽ ἱπιρὶ γίης [μὲ θείης πχδάς ιυι5ε}658 δῪ ἴ}:6 Ὀγεακίης οἵ [με νυ 115 
ἴδον ποσὰ ἰεΐξ ἰο τοι. ὙΏεβα δοοουπίβ ἃγε 411] τηδη θεν ἀερεπάδης 
Ὁροη ἃ 5ἰπρὶς βοίγος, ἔογ ἔμεν 411 υϑ6 [86 βαίης ψογὰβ ἴοσ “Ὅγοδκ ἀονγῃ" 
διὰ “δυγῃ." Νον ἰῃ οὖσ ἱεχί στ “4113 νὰ Βανε ἴδε ργοὰ. ὕσῖρο, 
ἴδε οἿἱγν οσσύυγζεηςς οὗ ἴδε Ρι., ἀῃὰ 5:ΓἸς Εν βρεακίης ἴμῈ ποσὰ τησδῃ5 
δγεαολεά. Τάϊι]6 βέγεββ δ ὃς ἰαίὰ οὐ {μὲ (ἀραίϊηϑὲ 51. ς.), ἔοσ ἴῃ 15. ς" 
δηᾷὰ οἰδεῖ ρίδοθϑ {Π6 88π|6 ᾿γογά βϑϑεῖῃβ ἴο γείεσ ἴο οογωρίεῖα ἀδβιγυςϊίοη. 
Ἐογ ἴῃς δυγηΐης τὰ Ββᾶνβ Πσ" Βεῖα δηὰ ἴῃ 21} δῃὰ Ὁ κ πὶ 25- " ἰηβίοδά οὗ 
ἣν ἷἱπ. 2 Κα. Τβδὶ [ῃΪ5 βίογυ ἰ8 ποὶ ἀδρεηάεηϊ, ἰβετείογε, ὑρου ἰδς Ηΐ5- 
ἰοτίςδὶ ϑουζγοθβ οἰϊοὰ αονε 8 βῆονγῃ ὉῪ ἴδε επιρἰογτηεηὶ οὗ ἀἰβογεης 
σοσάϑ ἔοσ {με 84π|ς δςοΐ δηὰ Ὀῃ ἴδε βίϊεῃςς ἰπ τεζαγά ἴο ἔπε ψαῖςβ; δηὰ ἴξ 
͵θ ἰο 6 ποϊοὰ μαὶ [δε Ὀυγηΐης οὗ ἴδε ξαΐεβ 'β ἃ ργοζηίποης [εδέίυγε οἵ 
1815 πασγδῖίνε. 

Νεβ. ἰβ ἀδερὶν αθεοϊοὰ ὃν (86 (ἰάΐπρβ δδουΐ 7ετὰ8. Ηδ τηδῖεβ πὸ 
τείεσεμοθ ἰο ψμδὲ νγὰβ βαίὰ δδουΐ ἴδε ρεορὶς, θυ δε ἀεβίγαυςοη οὗ 
76γυβ. ἀδργεβθαβ ῃἷπὶ ἀδερὶγ. Ης σθερβ, [α8.5, δηἃ ργϑγϑβ ίογ ἄδγβ δπὰ 
τἰρμίβ, δηὰ ὄνθὴ δίζοσ ἴἢγθα σπου η5 18 ἁηδῦΐα ἴο οοηίτγοϊὶ Ηἰβ αἰβέγεβϑ 
σοη ἰῃ ἴῃς ρτέϑεῆος οὗ {8ε Κίηρ δῃὰ σβδη δ8 ἀεργεββίοῃ ἰ8β ρογίουβ ἴο 
Βίμηϑοι, ὙὯα αὐεγν ἰῃβἰβί ον ἀγίϑεβ τ ϑεῖμεν ἢς πουϊὰ μανς Ὀδδη 30 
αἰβεγεβϑοά ὃν μεδιίηρ οἱ ἃ οδί δι εν τ Β ἢ Βα οςουττεά οης δυπάτγοὰ δηά 
Βέεν γεασβ Ὀείογε. Κοβί. ἐχρἰδίηβ ἷβ ἀϊβίγεβϑ 85 ἀυε ἴο {86 οοητυδὰ 
ἀϊδρεταίοη. οἵ Ιβγϑεὶ (ΠΥ ἐϑά.Ὁ 1.), δας (5 βοδοῖασ ἰδγβ ἴοο συυςἢ βέγεβϑβ 

ρου ἴδε ῥγάγεσ, δῖοι 18 ἢοὶ δυϊβεπεῖς, δπὰ ἴοο {{||6 ὡροῦ υπάϊς- 
Ρυϊοὰ ἑδεῖΒθ. Νεβ.᾽8 σογὶῖς ψὰ8 [86 τευ ]άϊηρ οἱ [Βα εἶξν, ποῖ ἴῃς ζβϑί- 
τίη οἵ τε ϑοαιεγοὰ οχῖεβ. Εὐγίδειτηογε, σθθῃ ἢς δϑκοά [δε ρἰ]στίπι5 
δδουΐ ἴῃς οοπάϊτίοη οὗ Τετυ5. ἰξ 18 τχοβὲ υππαίαγαὶ ἐμδὲ ἐδμεὶγ 5ο]ς τερογὶ 
ββουϊὰ θ6 ἃ ἀεϑοσίριίοη οἱ ἃ οοπάϊξίοη πϑΐο Βδὰ βἰοοὰ ἀποβδησοὰ ἴοσ ἃ 
οξηΐυΥ δηὰ ἃ μα!ξ. Τβδὶ ταϊσμὶ Βανε Ὀεεη ἃ σὰς δοοουηΐ, Ὀυΐ ἴξ οουϊά 

Βοδοοϊν Ὀ6 τεχατάδαὰ 85 ἴ8ε ἰδιεβὶ πεῖυς ἴγοτι ἴ86 Βοῖὶν εἶϊγ. ϑύρροβε 
ΝεΒ. 88 ἰζηογαπὶ οἱ [υἄδαῃ οομαϊοῃ8 88 νγὸ τῆδυ, ἰΐ 8 ἱπογοϊθ]ς ἔμδὲ 
δες 8βουϊὰ ΒῈ ἁἀμάταζε οἱ ΝεδυςΒδάγεζζαγ᾽5 ἀεβίσυςείοη οὗ ἴπς τη 115. 

Ὗνε υὐἱρθὲ Βπὰ δὴ ἐχρίαπδίίοη ὃν βϑυρροβίηρ ἰμαὶ ἔδεε νγὰβ 8 ἐχρες- 
ἰδεϊοη ὑμαὶ ἰῃς νγδ 8 δῃὰ ραίεβ μβαὰ ὅδε τοβίοσεά, δπὰ τὰς συίεΐ οἵἱ 
Νεδ. νουϊὰ ἰδ δὲ ἀϊε ἴο δ ἀϊδαρροϊπεπιοϊ ἰΒδὲ βϑυςἢ ἰ8 ποῖ (Βς 
οΆ8ε. Τῆε τερογέ πουϊὰ ἔπε δε ἰδηϊαπιουηὶ ἰο τῆς 5ἰδίεπιοεηξς ἐμαὶ 
Ὡοϊδίης μδὰ γεῖ Ὀθε ἄοπε. Βυΐ ἴΒς ἰδηῆχυασε υϑοὰ ἰογοϊά5 ϑςἢ δὴ 
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ἱπιεγργεϊδιίοη, ὄνε ἵ ἰξ νου] τηθεὶ ἰμς οᾶϑ6ὲ. ΤΕ τσεροσγί 5 ἐξέ τοαῖξ 
οἵ “εἐγις. ἐς ὀγεαοκοὰ σπὰ ἐξ ξαίες ἕαοε δεεπ δωγηοὰ το ἤγε. ΤὨΐβ8 πονσβ 
͵β. ἃ ξιεαὶ βυγργίϑε ἰο Νεῖ. δηὰ ἰβ ἴ8 πηοβί βἰσηϊδοδηί ἔδοϊ 'ἰῃ με αθαῖγβ 
οὗ ]εγυ5. Τῆς Τοπάϊοη8 γεαυΐγε ἃ τεοαπί ςαἰδινν, ποΐ οἣς οἵ οπς 

δΒυπάτγοά δηὰ δβέξν γεαγϑ᾽ βίδηδίΐηρ. 
Ὑβετγείοσε τὸ πηυβὲ βυρροβε (μαῖ βίηςε 9536 Β.0. {με νγ8 115 μβδὰ θδδη 

τοβίοσοα ἴῃ ϑοπις οί οἱ ΨΑῪ δηά πεν ζαΐ6β 8εῖ ἴῃ ρἷδοα. Ου σα γίογὲ 
δτουμαβ βυςἢ ἃ πηονεπιδηὶ 18 δίρηγ ργοῦ. Εοτ {μὲ ρεορῖὶε μαᾶὰ βεϑῃ 
Δ 0 ]ς ἰο Ὀυϊ]α οεἰ]οὰ μουβε5β ἴον {μεγηβεῖνεβ (Ης. 12), δπὰ μδά γεβϑίογοά {πὲ 
τεαρῖε. ῬΠΒουΐ πι8}15 [Βε οἰςν που θὲ δὲ ἴδε πέσον οὗ δὴν πιδγαυά- 
ἷπσ θαπά οὗ Βοβεῖε πείφῃθουτβ. νε γε ποὲ Ἰείξ ἴο οοη͵δοίυγε, μον- 
ἀνετῖ, ἔοσ νγὰ δᾶνε Ἵχδοὶ ἱπίοστηδίίοῃ ἴῃ ΕΖγ. 41-3, σθοσα ἔμοσα '5 ἃ οἴθαγ 

δεοουπὶ οἱ δῃ εαἰϊειιρὶ ἰο γοδυϊὰ [6 νγ8}}5 οἵ 7εσυβ. Νεῆ. Κπὸν οἵ 
18αὲ εχρεαϊτίοῃ δηὰ νγὰ8 δηχίουβὶ Υ αὐγαὶ τἰπρ πανγϑ οὗ ἔμ δοσοιῃρ  5}- 
ταεηΐ οὗ [8 βυρτεῖης ρύγροβε. Ηδηδηΐ {εἰ} ἰῃ π]ἢ ϑοτης οἱ ϊχτίτηβ τ θῸ 
μδά 7υϑὲ οοπις Ὀδοῖ ἔγοτι Τυὐδῃ, δηα ἴοοῖ {μετὰ ἴο δἷ5 ἰηβυδηείδὶ δηὰ 

ρδϊγτοις Ὀγοίμβετ. Ετοπὶ ἴμετι Νεῖ. Ἰεαγπθὰ οἵ ἴδε ἀϊβαβέσουβ ἰδί]υγα 
οἵ {με ἐχρεάϊιίοη. Ιὲ νγὰ8 ἡδίυγαὶ ἐδδὲ ἢς ββουϊὰ ὃς βυγρτίϑε δηὰ ἀ6- 
Ρτεββοά. 

4. Απά ὠἤομ 1 δαά Πποαγά {656 τυογάς 1] 5αἱ ἀοιυ αμά τυερί]. 
Ὑμαδὶ νὰβ {π6 ἱτηπηθαϊαίε γεϑ οὗ [μ6 βυγργίβε δηὰ ἀϊβαρροίηϊ- 
τηθηΐ ἴῃ τορασὰ ἴο δἴδαίγβ δἱ }ϑγυβαίεη. Α8 ΝΠ ομιΔ ἢ 5 αἰβίγεββ 
νγ͵ὰ8 ἴοο ρτοαΐ ἴο θὲ το να Ὀγ οὴς οὐϊδυγδί οἱ ἴδαϊβ, γα βανα 
τε ἀεβουρὅοη οὗ σοῃεϊπυεά δοίίοη: απ 1 »πομγηφά [ὁγ ἄαγς [46- 
ποίην δὴ ᾿ποβηϊίε ρεγοα] απ [ἀυγίηρ ἴΒοβε ἀ8γ5] 1 τας {αϑ- 
ἐπρ ἀπά ῥγαγὶπρ δείογε ἐπε Οοά οἵ μοαυοη]. Οἱ (με Οοά οἵ ἤδανες 
υ. ἘΖε. τὸ. τὶν 

Νελονιίαϊς ῥγαγετ.---δ. γααυεῖ {π6 γγοαὶ απὰ ἰογγίδίς Οοάϊ, 
ἴον ψϑίοι ὦ τοδάβ ἐδ ηεῖρλν, ἐδ:6 γγεαί απὰ {6 ἐεγγίδὶς, ἀβυδὶ δἰιτί- 
Ὀαυΐεβ οἱ {86 Οοά οὗ Βεοάνεῃ, Ὁ. 45 οὗ. ὙδΆ ἢ οσοῦυβ πον ΒΟΓα 

ἴῃ Ν.--Κοερῤίηρ ἐπα οουεπαη ἀπά »ιογο}] Ἰοϊῃ8 ἱποοηρτυουϑβ ἰά685; 

ἴογ ἴῃς Βτβὶ οἰδιιβε τζθδῃβ Ὀεΐηρ [αὶ {|| ἴο Δ δρτόδιηθηΐϊ τηδὰθ 
8 τθῈ πδίίΐοη. νε ββουϊά εχρεοῖ ἃ σψογὰ {|κθὸ “"ββονίηρ᾽ 
θεΐοτα “τρετου." Βαυΐ ψὲ Πῃά “ΚΕΕΡ πηεγον ἰῃ Ρ5. 8033. Οη 
186 παίυγε οἱ “λεγο " νυ. Βεηπεῖ, Ῥοςί" χα. Ῥγιδι.. ὙὍὙΒῈ 
ΡὮΓαβα 8 ἃ Ββαοκῃεγθὰ οὔ δηὰ ἰ5 οἱ Πευϊοσοποιηῖς οτγρίη (Ὀί. 
5 3. χΧ Κ, 85 Ὅῃ. ο). Το ὑΒΟΪ6 νεῖβα 8 ἑουπά ἰῃ {86 ἰδϑῖ- 

πδηηθα ραϑβδᾶρὲ Ψ]Ὲ νΈΓῪ 5 σι αἰ ογθηοεβ. Τὶ ἀρρΘδΓβ ἴο θὲ ἃ 

βίεγθοίυρθα ἔοσπι οἱ ργᾶγεσ.---θ. Ζοὲ ποῖυ ἰζγ εαγς δὲ αἰορμέἑυε) 
οΔ]1εἀ Ὁν ϑίερ. “8 βρεοίδὶ Νεδδθηλίδη ἔογπιυ]α,᾽ οἡ ἴμ6 4515 οὗ 
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νιν Βυΐῖ ψε δηά [86 ἐχργεββίοῃ ἰῃ ϑοϊ πο 5 ὑγᾶυεσ, 2 (ΓΒ. 69 

Ῥ5. 130 (αἶϑο ἃ ργαυετὴ).--ἀμπά ἐδέμα ἐγες ορεη] ο΄. τ Κ. 83. αὶ 
2 (ΓΒ. 65 γι», Ηεγε δραΐη ψὰ μᾶνε ἴδε βίοοϊκ ρῆγαϑεβ οἵ ργαγεσ. 
-Ἰν δον 1 απ ῥγαγίηρ δείογε ἐκξε ἰο-αγν, ἀαγν απὰ πίρ]. ὙΒα 
Ῥδγςερ!ε ἀεποῖεβ οοητίηυοιβ δοίΐοη ἱπ Βαττηοην Μ1 ν. ὁ πὰ 
πῖ “ἀδν δηά πἰσαι"; Ὀυΐ “το- ἀν᾽ πουϊὰ τηϑᾶῃ ἃ βρεοίδς 
ἄπηθ. Τα ἰεχὶ βθεπὴβ ἴο Ὀ6 οτίρίηδὶ, Ὀυϊ τὲ πᾶν βυβροςὶ (ῃ 6 
ΟἸΒσοηίοϊογβ βαπά.--- ἀπά "πακὶπρ σοπζεδοίοη ο ἰδ σἷρμς ο ἰμξ δος 
οὗ Τ1εγαοὶ τυλίοι ἰλεν μανε σἰμμοάὰ αραΐπδὶ ἐμ]. ὙΠῸ ἰεχὶ μδ5 
γ6᾽ 85 βι0])εςὶ οὗ “Βανε βἰπηδά," θυΐϊ ψῖι ὦ δηὰ Ἦ νὰ πιυσῖ 
τεδα κἰδεγ.᾿" (Οοπηέεββίοη τνγᾶβ ἃ ἰυρίοδὶ ρματὶ οὗ {δε Ηεῦγεν 
Ῥτάγοτβ, δηά ἱηάεεά 5 ἃ μαζί οἵ [πε ἴππ|6 ργάγεγϑ οὗ 8}1 ψοσβδὶρ- 
ΡοΙ5.--αμά 1 απὰ ἐἦμε κοιδο οἵ ην [αὐδον ἤνυε οἰπηφα]. Ἑτοτὰ (85 
βίδίεπηιθηΐ Νεβθη δ 5 αν άϊς ἀεβοθηΐ μ45 θθεῃ ἱπέειτεα. δύ. ἢ 
ἃ Ἄσοποϊυβίοη 15 ποῖ ἱτηρσόθδθῖα, 85 ἴδ ϑἷῃ οἱ μἷΪ58 βουϑὲ ἰβ 5ερ- 
διαϊα ἔγοιῃη ἰπαΐ οἵ ἴπῈ6 ββορῖβ ζεῆθγα!γν. Τμδΐ το ]οηβδρ 
που ἃ ἐχρ δίῃ ἢἷ5 ἰηΐεγεβί ἰῃ 744} δηά 5 βεῆϑε οἵ γεβροῃβὶ!}- 
ἰϊγ. Ὑῇδο νίενν μᾶ8 οἴ βοσ βῃρροτζί (ς΄. ποΐε οῃ 252). ΤΆβ 5ἰη ἰ5 [86 
δεΠογΆ] αἰδγεραγὰ οἱ [με ἰὰτνν οὗ Οοά, ροίΐηρ Ῥδοῖκ Βγουρ ρῥαβῖ 
οεηΐζυσίεβ ἀπά εχίθηϊησ ἄονγῃ ἴο με ργεβεηῖ. Τὸ 115 Ἰοπρ- 
βδἰδηάίηρ πο Κοάμπεββ 15 ἀϑοσθοα [Π6 ργεβδεπί ὈΠΒΔΡΡΥ ζαΐϊυτε ἴο 
τεβϑίοσε [86 νὰ}}5 δηὰ ἴῃ πιᾶκα 7Ἔγυβα θη ἃ ΟἰἱἿὙ οΑρδῦὶς οὗ 
ἀείεπος αραϊπβί Ποῦ πεῖρῃθουτβ.---Ἴ. ἢ͵ζ͵6 μαῦε αοἰοὦ τόν οὐτ- 

γΗΡΗν αἀραΐπδὶ ἐδι66], ἃ ΖΕΏΘΓΑΙ ρΡοβίτἶνε βἰδίεμηεηΐ, ΣΟ] ονγοὰ ὈΚ 
186 πορδᾶνε δηά τθοσο βρεοίβο: σμά τῦὸ παῦε ποί ξερέ ἐλε οογμπαμᾶ- 
"πος απὰ ἐδι6 οἰαίμίος απὰ ἐδ 7μάρηιεμίς [τγρὶοαὶ Θειυϊεγοπογηῖς 
ψογ 9] τὐὐίολ ἐμοῖς ἀἰάςέ σοηηαπά Μ|ο5ε5 ἐπν Ξογυαγη]. Μοβαβ 15 
ΝΕΙΥ οἔἴζεη οΔ]16ἀ {πὲ βεγνδηΐ οἱ (οά (708. τ ῥα55. τ Κ. 85 αὶ αηὰ 
φ΄. ἔασῖ μοῦ ἴῃ Ἐν16).---Φ8β8. δαγίηρ] πουὰ ῥγορεῦν ἰηϊτοάυοε ἃ 
ἀϊγοοϊ χυοίϊαιίοι ἔγοπι [86 ψογάβ οἵ Μοβεβ. Τῆε δἱἱερεά αχυοΐδ- 
ἴοῃ δχίθηβ ἰπτουρῇ ν. 1. Βυΐ {πε56 ψογάβ ἃγε ποῖ ἰουῃά ἴῃ 

1δε Ῥεηϊαίθιοβ. Νενογίβοθββ με ρἤγαβοβ ἃσα τλοϑίν Πεαξοι- 
ομοπιῖς. ΤῈ ραββᾶρα ἔγομι ΜΒΙΟΝ [δ 15 15 πηδίη! ἄταν 15 Ὠί. 
4ο1-ὅὉ, ποῖ 203 δ', 45 δῖορ. βαᾶὰγυβ. Βυῖΐ (μῈ ραββαᾶρὲ ἴῃ Ὠΐϊ. μ85 
Βοίίηρ ἴῃ ἴἰ δροιυΐὲ ἰγδηβργοββίπρ; ἴἴ Ῥγεβαρροβεβ [86 ὃἽσχῖὶα 85 ἃ 
Ῥυμίβτηθηΐ ἔογ βίῃ, δῃὰ 6815 τίς [Πς τερεπίδηος οὗ [5γϑεὶ δηὰ 
[86 σοῃβοαυοθηΐ χοβίογαϊίοπ οἱ {86 Ἂχίϊθβ ἴο με ἰδαπά οἵ {βεὶγ 
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ἐδίμοῖβ, πιακίηρ {86πῈ στεδίεσ (δὴ ἴμεν Βαὰ ὄνθὺ θη Ὀαΐογε; 
τιεγοίογα ἴμ6 ρᾶϑϑαρα τηιϑί Ὀ6 δχὶ]ῖς.--- 1 γοῖς ἰγαηδργεδα, 1 υἱὲ 
δοαίίον γος α»ποηρ ἐμ παίίοη5]. ὙΠῸ [Ὠγοαὶ οἱ ἀἰβρογϑίοῃ 18 ἔγο- 
αυρηΐ ἰπ [με ῥγε- σις ᾿ἰξεγαΐατο: 1. 457 (186 βᾶπις πογάβ, δυΐ 
ἴῃ (ὐγὰ ρδύβοαῦ ἢ Ὑαμν ἢ 85 500]6ς) 285 [6. 915 ἘΖ. 1τ'5 
εἰ ρα55.---. 10 γοις τείμγη τρΐο ηῖῈ απ Κορ η1}) σοηημαρπάρεθης 

απ ἀο ἐμοηι], [ὰς Βτϑῖ ραγί οἵ ἰῃς σοπαϊτοηδὶ βεηΐεηςθ, οσοπίδίη- 
ἱῃρσ ἴ86 ῥγοϊαϑῖβι Βειυγηίηρ ἴο αοἀ δηὰ Κεερίπρ, ἷ5 σοπηπιδηά- 
ταθηΐβ ᾶ16 ῃοΐ {πε βᾶπ)ὲ [Ὠΐηρ, ἃ5 Ευ]ε βίδίεβ; {μ6 ἰαΐίεγ ἰβ 186 

τοβυϊ οὗἨ [86 ἔοττλογ.- --Τπομρὴι γον δαπδίρπομ δὲ ἐπ ἐδα ἐπά οἵ 
ποαυόμ], ἰδ κθὴ νογδαίζηι ἴτοτα Ὀΐ. 204 Ἔχοθρί “ν᾽ Ὀδοοπιοβ 
“γου.᾽" ϑοῖῃδ μ88. οἵ ( μανε ἵγοηι ἐμ ὁϑπά οΓ μδαυθη ἰο ἐμ ἐμὰ 

οΓ μεαυεν;, ἱ. 6., ἰτοτὰ οὔθ επά οὗ ἤβάνεῃ ἴο {με οἴμεγ, 85 Ὠΐ. 453 

(δαΐῖ ποῖ 7. 71} ψΒῖς ἢ Ἐγ]6 οἰϊε5). [Ιη Ὁ .. 285 τὰ μᾶνε [6 τθοσα 
ΔΡρτοργίαίε ἰάβα: “Ὑδνεῇ νν}}} βοαιίογ [μεῈ ἀπηοηρ {86 παίίοῃβ 
ἔγοσῃ ομβ δπά οἵ {με βαγίῃ ἴο [με οἵ επὰ οἵ [ῃε βασίῃ.᾽" δφανονς 
Ἄσδηηοῖ δα τῖρῃϊ. Ιἰ 5 {τὰς {μδὲ 1 5 οοποεῖνθα ροββίθ]ε ἔογ ἃ 
ΤΆΔΠ ἴο ΟἸἸπ} ὑΡ ἴο Βεάνβη (Απι. ο᾽), θυΐ (μαΐ ἰ5 186 Ὀοϊὰ Ηϊρμὶ 
οἵ 186 ῥγορδεῖ, να ΟὟΓ ῥαββδᾶρε 5 ἱπίθηβεϊν [116ΓᾺ].---ΤΏΘη 
ΠοΙΏ65 με δροάοβίβ: ἔγορε ἱἕμόγε 1 ὐἱὴ! ραΐδογ γος απά ὀγίηρ γοι 

ἐπ|. Υε τιυβὶ τεδάᾶ “γου"" ἰηβίεδά οἱ “{86π),᾽ 25 Ὠι. 30 πὰ 

βοῖῃ8 Οτεοκ ἰοχίϑ δηὰ Ἦ.---ὐηίο ἐδ6 ῥίαςε), θὰ Ὠι. 305 Βα5 “ἀπΐο 
186 ἰΔηἀ. Ηδγα ἴῃ6 τοΐδγθηοθ 15 ἰο ἴῃς οἰϊγ.- τ λεγο 1 καῦο 
εἰεοίοά ἰο σαδ6 τ} παρὸ (0 ἀτυο}}} 15. ἃ ἰτοαυεηΐ Πδυζογοποσζηΐς 

ἀεβοπρίίζη οὗ 7εγιβαίοπι, Ὠ. 1211 14}2 τόδ. "1 )δξ -᾿ Βἤζεθη {{π|68. 
ΎΒΟ6 ρῆγαϑα ἰβ ποῖ ἔοιπά εἰβεύβεγε ἰὴ ἴῃς Ῥεηίαίειο!.---10. 
Απὰ {δόδε αγὸ ἐδ) Ξεγυατ5 ἀπά ἐδν ῥθορὶο]. “ὙΜ6β6᾽" που]ά ταῖογ 
ἴο ἴ6 7εννϑ βίγυρρ πρσ ἴῃ 7εγυβαίθα; θὰ. [86 ψΟΪῈ νεῦβα ἰ5 ἃ 
Ἰοοβα ψυοϊαίίοη ἔτοπι Ὠ1. οἦϑ: “δηά {Πμ656 ᾶγὰ ἴῃ ν ρεορὶβ δηὰ [ἢν 
ἱπμοσίίδηςα ψΒοτ ἴδοι Ὀτουρῃίοσι ουὐἱ τ τἢγ ργοαΐῖ ροτοΓ ἀπά 
νὴ ἢν οὐϊϑίτεϊομβεα δττη." ὙὍΒῈ ψογάβ ἀἰθεῦ 5 ἱρμτν, Ὀυϊ 

186 5686 15 186 5δ1η6.---ὐ᾽έρν λαμα] οσουγβ ἰη 1. πλδὴν {ἰπη65; 
80 ἀοε5 γοώδορρ. (Ὅἶ ρίνεβ ἃ ἀἰβεγεηὶ ἔυγῃ, τος ἀγα ἐδγ ξογυαηὶς 
αμὰ ἐξν ῥεορῖ6.---115. ΎΠε ῥγάγεγ τεζυγηβ ἴο βυρρ!οδιίοη δηὰ 
τεροαίϑ ἰη ρατέ ν.", ΦΟἴ 2445 ἃ οἰδιιβε: 40 οἱ ἑμγη ατυαγ ἰδ [αοο. 
-,Α"»ά ὠρπίο {μ6 ῥγαγεῦ οἵἩ ἐξ δεγυαηἐ5] Ἰγηρ] 165 (μὲ οἴμοῦβ [μδῃ 
Νεδβεηλδῃ Ἰοϊπεα ἰῃ 5. ῥργάγεῖβ. Τῇ [ο]] νης ραγααοχίοαδὶ 
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εἴδυβε τοῦο ἀοϊἑρ᾽μ ἰο [ἐαν ἐν παριεὶ τοαυΐγαϑ βοπλα βυος δηϊθοοάθπε 
85 ὦ ρῥτγονίἀεβ. Βαϊ (δεγε ἰβ ῃο Ηἰπί οἵ δὴν οἴβοσ βιρρι!ϊοδηί.--- 
Απάὰ ῥγοϑρῥεν, 1 ῥταν, ἐγ σεγυαρῃ ἐδπὶς ἄαγν, απά γγαμὶ μένε σοηερα5- 

δίοη δείογε ἐπὶ να]. ὙΠεβῈ ψογὰβ μαναὰ ἃ ρεπυΐης τίηρ δηΐ, 
ὉΏΠ1Κὸ 1Βς τοϑὶ οἵ {πῸ6 ῥγαγυθσ, ἴμεν Βᾶνε βοιηθίΐησ ἰο ἀο ἢ 

186 ᾿αθεὲ ἰῃ βαηά. Βαΐ 18εγ πᾶνε 0 τεϊδίίοῃ ἴο ἴμῈ ργεοράϊησ 
Ῥάᾶββαᾶσε, ΜΟΙ τγὰ5 ἃ ἰδτηθηΐ ονεῦ ἴ5γδεὶ 5 ὈΠΠΔΡΡΥ οοπάϊκίοη. 
Τῆε ψογάβ βῆον [παΐ [Π6 βιρρ ίςαπί μ45 ἃ ἀδεβηϊΐϊε ρυγροβα ἴπ 
μαηά, δηᾶά [μαΐ ἢε νγχὰϑ ἀροιΐξ ἴο τβδκε βόε τεαυεϑὶ ἔγομι ἴμ6 
Κίηγ. ΑὙΓίδχεγχεϑ 5 οδ  εὰ “1 ἢ 5 πηδη,᾽ ἃ υ56 Δρβοϊ υἰεὶν ἵποχ- 
Ρσαθ]Ὲ 45 1με οοπηθοϊίοῃ βἰδηάβ, ἔοσ ἴμ6 Κίηρ μα5 ποῖ Ὀθθὴ 
τηθη[Ἰοη66, ἀπά Πα σεγίδ ἸΥ γὰ5 ποῖ ργεβεηΐ, 85 ἴῃ6 ᾿ψογαβ ἱπ|- 
ΡΟΪγ. Βυϊΐϊ νὰ οδῃ δδϑῖϊν ριιΐΐ {815 οἰδυβε ἴῃ ἰἴ5 τσῃί ρίδοα. [1ῃ 
2. τὸ ανε 7 γαγεά τρῆο ἐπε Οοά οΓὙἩ βεαυεη. Ὑμαῖ νγὰ5 ἃ οὐ τἰςδὶ 
τηοτηεηΐ, δηα [Πδ ΡγάγοῚ ἴῃ ν. 1: 18 ἰπ ρασί ἜχδοῖΥ ἀρργοργίδίε ἴο 
(8δΐ 5ἰτυφιίοη (νυ. ἑ. 22). 

Τὰς αιμκεμίοῖν οὗ Νεἶ.᾿ς ῥγαγεν.--- Ν ἢ. νσὰβ σογίδί εἶν σαυςἢ κίνοη ἰο 
Ῥγᾶγεσ. Ῥουθά1εβ8 με οβεγοὰ την ὑγαγεσε ἀυτίησ ἴῃς ἰἄγθε τλοπίῃ5 
Ῥείΐμεεη ἢΐβ τεοεῖρί οἵ ἰῃς θδά τερογί ἔγοπι [ογυβ. δηὰ 815 οβῆςΐαὶ δυὰϊ- 
Ἔπςς Ὑἱ ἰἢς Κίησ. Βαὶ ἰξ 5 ἀϊβίουϊε ἰο Βεϊΐενε [μδὲ χα βανε ἴῃ νν. "Ὁ 
τὰς πογάβ Βεὲ υϑοὰ. ὙΤεγα ἃζὰ ἑανουγίίε πογὰβ οἵ ἑὩς Οβγ. {ἴκε ὅγο, 
ν. ", δηὰ {δὲ τΒοῖε ῥγαγεγ ἰ8 τηδάς ὑρ οἵ ραϑϑαᾶϑεβ δηὰ ρῆγαϑεϑ ἔγογη Ὠΐ. 
Ιι ἴα ἔγὰς (δδὲ ἴῃ ΟἈγβϑείδη Ῥγαγίης ἴβεγα 'β8 δὴ ὈΠΒΔΡΡΥ ἰεπάδηςν ἴο 
ι.56 βίοοϊκ δηὰ μδοκπεγθὰ Ἐχργεββίοῃβ, δηὰ 380 ἴῃς γεβεπίδηος οἵ (μὶ5 
ῬΓᾶγοσ ἴο οΟἴεῖβ ἰῃ ἴῃς ΟἿ'. πιᾶὺ ποὶ 75 ν βυβρίςΐοη. Βυῖ Νεῖὶ. νὰβ 

Ὡοῖ ἃ φογηποη τη8ῃ, ἃπὰ πουϊὰ δὲ υη]ἸΚοὶν ἴο 56 βυς ἢ ρῆγαϑεβ. Ηἰ5 
ΤΑΘΠΔΟἾΓΒ 5ΠΟΥ͂ ἃ ΡΘΟΙΪ Αγ, οἴδαγ, βυςοίηςὶ, δηα Ὀυβίηεβ8- ἴκε βίγὶς, δηὰ 

1815 ργανεσ 8ᾶ8 πο ἔγδοεβ πἢδίενεσγ οἵ μἰβ βδηὰ, γε πιυϑὶ τεραγὰ {86 

Ῥγᾶγεσγ νν. "19 δῃὰ ρατί οὗ ν. 1: 45 [ἢ οοπιρ ἰδιΐοη οἱ (με Οῃτ. [ἱ ἰ5 ἴῃ- 
ἀοορά ρεγίεςεϊν ροββίδίς ἐμαὶ ἰδς Ομγ. μα8 πογκεά ονεσ ἃ Ὀγίεϊ ργαγεγ 
ἰουηὰ ἰῃ Ν.., βίποε “1 δηά {πε Βοιιϑε οἵ τὴν ἰδίβεγβ μᾶνὲ βἰπποα" ἰ5 ἂρ- 

ῬΑγοΏΓΥ φεπυΐπε. Βυὶ [με ΟἾγ. μ858 ντεβίεά ν. ": ἔγοπι ἰ[8 ἔσιις ςοπηεο- 
εἴοῃ, δῃὰ με πᾶν Βανε οοτηροϑοϑὰ (ῃς ψΒοῖὶς ραβϑᾶσε. [{ 8 ἴσια (δὲ ἐνεα 
[δε πιοβὲ γδαϊςδὶ βϑοβοίαγβ βᾶνε ποΐ φυεβιἰοηδά 15 ραββᾶσε. ΤΌΓΊευ, ἴοσ 
ἐχδιιρίε, 8808: “Ὁ. σ Νε. [Ὡς Ογ.] βθοτβ ἴο Βανε ἰεἴξ υπίουςμοά ἢ 
(Οονιρ..). Μ|ιοΒΕΙΙ, Όν πὸ πλθδῃβ τδάϊοδὶ, ἀοεβ ἀουδὲ 115 δι με εἰς ἐν 
ΟΒΙ,. 1τ9ο03,5"). Βυΐῖ 1 σδηποὶ δεῖίϊενε {πὶ {86 5 γἰκὶηρ 5ἰ μι] σεν ἰπ 
ἰάεαβ δηὰ ρῆγαϑοβ δεΐεεη (85 Ὀγαυθῦ οὐ {πε οὔς δδηὰ δηὰ Εζγα᾿β 

(Εξσε. 9" 5.) δὰ Ὁ δηΐο! 5 (Ῥη. 9" 5.) ου (δς οἴδεγ σδὴ "Ὀε ἐχρίδἰηδὰ οἡ ἴδς 

τοῖν οἱ Νεβεπιίδῃ δυϊ βοσβῃὶρ. Μοζθονεσ, "» )οἷηϑ νϑσῪ ψὰ}} ἴο ν. 4. 
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ΝΕ. τεοογάθαά Ηἰ5 ρύδνοσ δὲ 8]1, ἰξ 85 Ὀδδη 80 οἰδδογαίεῖϊν ψψοσικθα ονὸσ 

18δὲ (ῃε οτχίμαὶ οσαηποῖ Ὀς τεοονετεά. Ἁ Βοενοσ σοπηροβο ἐμῈ Ῥγανεγ 
εἰμεν Βαὰ Ὠΐϊ. Ὀείογε δἷπι, οὐ Κηδονν ἰξ Ὁ Βοδτγί. 

Νοίο. Ἐ:ά. ζαἱϊ5 μς [ον Νε. (εχο. 8.-.) αγὰ σομδοφμ με ΟἿ δομγοῦς 707 
ἐεχέμα! οἱ οἶδηε αγὸ σοπερῥαγαί νον ῥοον.---ἴἪ. τν5γ] Χελχείαβ, Χελκίου" 
(ρῬῦπ), ΑχαλίανΑ.---Ἰ 02] οἿἱν εἶβνν. Ζο. 7, Σεχεηλούβ, χασεηλούλ, 
χασαλευν; ΒΔ. Ἰοδη-οτὰ ἀἰσ οι (1Β1.. 1802,.5, ΖΑ. ἴἱ,510).---- 2] 8 

Δρρ θὰ ἴο τδ6 ἐεαρὶα (αι (ΒΒ. 29: 1, νυ. ὁ. 23). [ΓΕ τῇδ σοτηα ἔσο Α3. 
δισίμ οὐ Ῥεῖβ. δμγα. ΤΒε ατεεῖβ ἀἰὰ ποῖ υηἀεγβίδηα ἰξ, δῃιὰ 80 ἰγϑῃ8- 
Ἰεταϊοὰ ἀβειράβ, ἀβειρράλ, τῇ βάρει".---. Ν2}} - πρὸς μὲϊ τε ὧν, ἃ 

Βοοά τεοδαϊΐπρ.---1.5}Ὁ] ΟΒΑΝ "Ἰούδα, Ὀυϊ (δε ῥῬγερ. ἰ8 βεϊϊεσ.---υ 5] 
Ἰδοϊκίηρ ἱπ ὥβαν, Α Βοεϊίεγ ἰοχὶ σουἹὰ θὲ οδίδίπϑά ΌῪ ογαϊεἰϊηρς ποθ, 
ΜΒΙΟΒ τας δαϑν θῈ δὴ Ὄχρίδηδίογυ 8].---8. γν  ) ἽΦΆ] Ἰαςσκίπρ ἴπ 
ΟΑ; ἰὰ ἰβ θδιῖοσ οπι θὰ, 45 βυςο ἢ ονουοδάϊης ἰ5 πιοσὸ οβασγαοίογίβεϊς οὗ 
(86 Οἢγσ. ἔβδη οἵ Ν.---» 3] ΟὔδΝ ἢ 45 ἃ δ] υπάογίης ἀυρ., ἐν πόλει [}}3] 

ἐν πονηρίᾳ; ἐν κακοῖς", ΤὨς ι.56 οἵ {με Ρΐἷς. ΠΣ ΡΟ [Οἰ]ονοὰ ὃν ρὲ. ἸΏΣ) ἰ5 
ΔΡΡΑγεΠΕΥ δοοϊἀεηίαὶ, ἃ5 ἔμεγε ἰ5 πο ἀΐβεγεηςς ἰῃ {ἶπης ἰηϊεπάθὰ. ΤΈΣ 
ΟἿἱν ἀϊπεϊποιίοι νγα οδῃ τῖδκα ἰ5 ἐμαὶ (Π6 οπς ἀδβοσίθεβ δῃ ἐχίβιεπε οοη- 
αϊκίοη: ἐμ νγ8}} 15. Ὀγεδοιιθά, δπὰ (πῸ οἱμοσ 8 ραβδί δεῖ: ἴῃς χζαίθβ Βαανα 

Ὀεεη δυγηοάὰ πιῖ ἤτγε.---ἄ. Ιῃ βεπβα ἔπε ν. ἀϊνίἀεβ δὶ "53 Ν); [86 οοῃ- 
βιγυςξίοη 8858 πηϊβί θὰ (6 Μαββογί(6β.---Ὁ.}}} ἐφ᾽ ἡμέραις πολλαῖς, ἀὐεδμς 

μος Ἢ; (18 τᾶν Ὀ6 8 ἔγεε σεπάεγίης, 858 ἰΐ ρῖνεβ ἴῃς οοττοοὶ ἰάθα 
(Β0Β. -.υ.).--δ. ὕνπ] ὦ ὁ ἰσχυρός, Ἐ {ογίἐς.--τ--τοπ] ΦΒΝ τὸ ἔλεός σου, 
ε. αὐτοῦ, ἘἾ5νν. τὰ πὰ ᾿οπη (Ὀι. γ) Πη. ο).---ὅ. Γ2ΦΡ] οσουγβ οἶβιν. 

ΟἿΪν ἴῃ ν. 1, Ἐά. ΓΩΦΡ Ἴ.)1Μ] (Οὐ1}6) 50 ὧτ τὰ ὦτά σου προσέχοντα, Ἐ 
ἄηγές μας σμδομαμέο5.--- κΌγη] ΟΣ ἥμαρτον, Ἐ ῥεζοανεγμτῃ ; τὰ. Ἰπθπ, 
--1. γ35] ἰηΐ. οβίσι; δυΐ υϑοὰ 858 δρϑβοίυϊθ. ΟὔΒΑΝ γαῃάετβ διαλύσει, 
ματαιώσει», ΚΙείεὶ βυσρεβίβ Ρί., οὐ Ὁ δν»}.---Ἴ} οι. (Ὁ ἐν σοί.---Ὑ15»} 
 ταιδί, 50 ν.", δυΐϊ εἶϑνν. δοῦλος, Ἐ 7σηηιεἶο.---ὃ. "2] ΟἹ τὸν λόγον 

σου.--- ΡΠ ὉΓΝ]. ὦ [μ48 ἐάν," αὐἀ5 μοιτε δ, ψῃ οι ταῖσῃξ εαϑῖν Βανα 
ἀτορρεά δἴξεγσ ἢ. Οὐἶδε ἱπβογίβ ὉΝ δίζεσ Ὁτν, δυΐ ἃ σοπαϊτίομαὶ βεη- 
ἴοῃος ἴῃ ΗδΡ. πᾶν αἀἴβρεηβε 1 ἰῃς ρᾶγί. (ε5.} 15550,---Θ, Ὁ5Π] Οὔ" διασ- 
τροφὴ, θυῖ ΒᾺΝ διασκορά, ΜὮΪΟὮ Ὀαςοπια5 ἃ ἐεςδηΐςαὶ ννοσὰ δηὰ 18 ἴδκοῃ 
ονεσ ἱπῖο ἘΠ 158, ἰῃς ἀΐαβροτα Ξξ (Βς βοαίϊεσίης οἵ (δες 7εἴνϑ ἀπιοπρς 186 
τιδίίοηβ. [ἐ ἰβ δεϊζεσ τ Φ ἴο ρσῖνοε [6 ψογά δὴ δυβίσαςϊ βεηβ, “θδῃ- 
ἰβῃπηεπί,᾽ γταῖβεγ [δὴ “ βδηϊβῃθά ομβϑβ.᾽" --- 09] ΟΣΝ δδὰ ἕως ἄχρου τοῦ 
οὐρανοῦ τΞ- ὈΌΦΨΠ πχρ ΨΨ. Τΐβ τᾶν Ὀὲ ἱπιρ! θά αἰ9ὸ ἴῃ ΟδβΝ τ ῖςἢ Βὰ5 
ἴον πΥρ8 ἀπ’ ἄχρου -Ξ ΠΥΡῸ.---ΟΥ2 ΡΝ] ΦΟ" συνάξω ὑμᾶς, Ἐ σοπεγεραδο νος ; 

τὰ. ἐβεογοίογε ὈΣΣ3ΡΝ δηά ου ἴδε 584Π|6 στοιιπάβ: Ὁ3.0.Μ.35.---10. 95] ὧτ 

χαὶ νῦν ἡμεῖς τ ὉΠ) ΠΠΡ).---Ἴ"2}] (ὁ Βα8 μεγὲ καίδες.---11., ΟΝ Πδ5 ἃ 

Ρἷυ8 δέξεσ "ΣἼμ, μὴ ἐπιστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου.---Ἴ"12}} Φ τοῦ λαοῦ σου, 

δὰ 80 μανίηρ: ἰάξ ῥγαγεν οὗ ἐπν ῥεορίε απᾶ ῴἀς ῥγαγεν οἵ 33: γ Ξεγυαρς 
ΝΈΟΝ σοττεβροηβ ἴο το αγέ ἐν ϑσεγναπίς απά ἰδ) ῥεοῤίε οἵ ν."» δηὰ 
ταλκο5 Νε. ῥγᾶν ἰπ ἃ γεργεβεηϊδίϊνε 56 η56. 
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15.5.25. ΝΟΒΘΙ ἢ 5 ἀδργοββίου ψὰ8 οὔβοσνοά ὃν ἰδ 
κίηρ; 118 οδ.86 8 ἀβοογίαἰηδά; δηά [πΠ6 ορ-ΌθΑσοσ ἰβ σταπίθα 

1οᾶνθ οὗ δῦβθηοβ δῃὰ δυϊποσί ἰο σοθυΐά 7Θγιβαῖθπι.---11". 
Νοῖῦ 1 ας οηε οἵἩ ἰδὲ κἰπρ᾽ 5 σμῤῥθαγεγο] ὑπὸ ἰεχίβ οἱ ὦ δᾶνε 
ἐμημοῖς. ὙΝΒδίθνογ [86 ἰεχί πᾶν μάνα Ὀδθη, ἰΐ 15 ποί ἱπηρσοῦ- 
4016 [Πα ΝεΒοι ἢ τνᾶ8 ΘυΌΟἢ 85 γγ6}] ἃ5 θυ Ἰογ (Ὁ. δῖ. ΒΤ. 3). 

Οτδεῖζ βΌΡΡροβεβ Ρ5. 127 ἴο Ὀ6 αἰγεοϊοα δρδίηβέ Ηΐπι, ἴο ψῃΐοὰ 

15. σ6᾽5 τηρῃΐ ὈῈ ἃ τερὶν (Βεγίῃ.). ὙΒὲῈ οος οὗ Βυΐ]εῦ τγὰβ 
Βοπουγαῦ]ς δηά Ἰ᾿ποταιϊΐνα δ δὴ Οτθηΐδὶ οουτὶ (08. 1,53). 1η- 

ἀεεά, ἰῃ αδἰπιοβί δὴν ςουγί {Π6 πηοβὲ τηθηΐδὶ ἀυτ65 να γα ρογίοστηθά 
ὈΥ [86 πο] ν. Ῥίεγβ Οδνεβίοῃ, βοη οἱ ἃ ὐδβοοὴ Κηΐρῃΐ, νγᾶϑ 
ταδὰβ τουδὶ Ὀοοί͵αοϊκ ἴο Εστγαγὰ 1, δη οβῆος ἴοσ ψΒῖς ἢ τηδη οὗ 
[86 Βίρμεϑι Ὀἰγ ἢ! πεσε ρῥἰηίηρ (Απμάτεν Γδηρ, Οερέωγγν, Οεῖ. 

1007). 
ΤῊ 5 βεσιίοη θεχὶπβ Ἔχδςῖν 85 ἴῃς ἄγϑι ρασὶ οἵ Ν. (1}) πσῖο 1 τοας, εἰς. 

Τβεβθε πογάβ δείοηρς ἴο 18 παγγδαίϊνε ἷῃ ς. 2. ΤΏΘΥ εχρίδίη μον Νεὶ. 
οδίιαἰηεα Ηἷ5 δυιδΐεπος σπῖτι 1Βς Κίηρ ἰπ {Πς γεζιιΐασ οοῦγβα οἵ Ηἷβ ἀπεϊε5; 
τηοῃ!8 οὗ νι πρὶ ἱπϊεγνεηθά, πονενεγ; ἱμογείοσε ἴξ 8 ἀη] κοὶν {μδῖ μὲ 
ψα5 ἴῃς οἰϊεῖ Ὀυΐετ. [1 ἀρρεᾶγβ {μδὶ ἢΐβ ρογϑοῦδὶ αἰἰοπάδησα ὑροη 
ἴῃε Κίης ψ8 Ὀυϊ ἱηίγεαυεηῖ. ὙῊΪΒ ἰδοῖ Ἰεπάβ βυρροτί ἴο τῆς ποίϊοπ 
18δῖ με νγᾶβ ἃ δυπυςἢ δηά 80 ἃ ζεησγαὶ βεγνϑπηῖ οἵ ἴῃς οουτί. ΤῊς πογὰβ 

ΔΙῸ τῆογα οἰοϑεῖν σοππεοίοθα ἢ 21», ἀπά ἴῃ ἱπίεγνοπίηρς ἀδία 8 ἀυς 
ἰο ἴῃε ΟὨγ., γῇο δ45 Ὀοτγονεα ἰξ ἔτοτι 5... Εο ον ΜΊΤ. τὲ πυϑὲ 

οοπηεςὶ 1805: “1 νγᾶ8 οπὲ οἵ ἰῃς τουδὶ Ὀμέϊεγβ, δηὰ ἴῃ ἔμ 6 τροπίι Νίβδη 
οἱ Κίηρ Ασί.᾿ 8 2οῖ ἢ γεασ, 6 ἴα νγγαὰβ ρίνεη ἴο τῃθ, δηὰ 1 οοῖς ἃρ ἴῃς 
ψῖπε ἀπά χανε ἰἱ ἴο (δε ἰκΐηρ.᾽" 

Π. 1. Νίδαμ] νψὰϑ ἴῃς τϑί πιοῃίῃ. ϑίπος Ατΐδχογχοϑ τοϊσηρά 
464-424, ᾿ϊ58 2Ζοῖἢ γεᾶγ ψου]ὰ θὲ 444 8.0.---Ἰ για τῦας δοίογο πιο]. 

80 ψ πχυβί τοδα ἢ ὦ. Βείονο ἀἶρι οἱ Ἦ 5 σομίΓΑΓΥ ἴο ζαςΐ, 85 
τς ἐο]]ονίηρς βἰδίεπιεηΐβ 5μον.---ἀπά 1 ἰοοῖ τ ἐδα ιυἱπο ἀπά 
ξαῦο 1 ἰο {πὸ Εἶπε]. ὙὍὨς νυΐηθ τὰ ρἰδοοά ἴῃ ΝΒοσοδ ̓5 Βαπά5 
ἘῪ 1δε ομϊεῖ ὈυΈεσ, δηα μα ἴοοκ 1 ὉΡ δπὰ οδγτθα ἰΐ ἰο 186 Κίηρ. 
Η Ἦ νετε τῖσμὶ [86 τηδδηΐηρ σου] θὲ {μὲ {86 βοβεῆς ορεπϑὰ ἴῃ 

[δε τουδὶ ργεβθῆςθ. 

Τὰς ἘΝ5. Βαανα ἰποά ἴο σδκε δῖδοκ πψϑῖϊῖς ὃν τεπά δοίης ἴῃς ποχὶ 
εἴαυβε, “ποῦν 1 παὰ ποὶ Ῥεξη Ὀείογοιπιεὲ δά ἴῃ ἢἷ8 ργεβεῆςα." Βαὶ 
ου Μῆδί στουπά οἂπ πε ἱπηροτγί “Ῥείογειπιε,᾿" δῃὰ ἔδ5 ταῖς ἴῃς πογά8 
ἱπιρὶν ἴδε ἐχαςὶ ορροβίίς οἵ ψμδί ἔμον βὰν" Εὸγ ἴῃς ἰεχί 8 γ8 ρἰδίην 
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1 ́ τ΄ὸὰς ποῖ φαὐ δείογε κἶνι. ΤῊΪ5 βιδιοπιεηὶ ἴῃ ἔζη ͵8 οοπέγβαϊςϊοα ὃν [86 
Κη β ᾳυεβίίοῃ ἴῃ ν." ψδίοἢ 5ῃονβ ἐπὶ Νεἢ. νγχὰβ8 ἀερτγεβϑεὰ ἴῃ βρίτ 

δηὰ τμδὲ ἴῃς ἀερτεββίοη βῃονοὰ ἰῃ ἢἷ5 ίδος. ΟΦ γτεδὰβ αμὰ ἑδεγε τῦας πὸ 
εονεραπίοη ὴδᾳ πηι; Ὁ (μδὲὶ 18 ΘομίΓαγΥ ἴο ὥ. 9 1655 τς ᾿ἰπιϊὶ ““οοτι- 

Ῥδηΐοη᾽᾽ ἰο ἴδε βθῆβε οὗ οουτὶ οοία!Ι. ὙΠεγα ἰ8 πὸ ἀἰθηουϊεν ἰΐ τὰ 
ἱπίεσργεὶ [ῃς πογάβ Ἴοοστοςῖγ. [πὸ {86 ϑυδϑοαιθηΐ παγταιϊΐνε ἴδε ἐχ- 

Ῥτεββίοῃβ δα: τοῖν ἐς ἐᾷν 3|α(6 ταᾶῇ τον τλομίὰ πεν 7ασε ποί δὲ σα Ὀυϊ 

“[Δςε᾽ 5 Ἰδοϊκίηρ Βοζγθ, δπᾶὰ ἴῃς ποσὰ ἴογ ““βδαᾶὰ᾽" ἰβ8. 5 σεν αἰ βεγεηῖ. 

Ιῃ ν." πε Βδᾶνθ ἐγ ἐδ ϑεγυαν ἐς γοοα δείογε ἐδέε, ἰ. ε., 15 ἐπι [αϑογ. Ἡδτε 
νὑὸ δᾶνα (6 περαίϊίνα Δη 1 {πε5ἷ5: 1 τοᾶς ποὶ εὐἱ! δείογε ἀπε, ἱ. ε., ποῖ ουἱ 
οἵ ἔδνουν συ ἱἢ Εἴπι, ἐμεγείοσε ΝΕ}. μδά βοοά Βορεβ οἵ ἃ βιιςοςεββέι! ργε- 
[εττίηρ οὗ Βῖβ τοχυσβί. 

Ὡ. ἩΡᾺν ἐξ γομγ [αοε 5642] ὙῺ6 5ᾶπ|6Ὲ αποϑίίοῃ, ἰῃ ἰάἀοητίοδὶ 
ὙΟΓά5, τγ1ὰ8 ϑκθάὰ Ὁ ΤΟ ϑῈΡἢ οἱ ῬΠΑγΔΟΝ 5 δυπυοῆβ, ἴμ6 Ὀυ]εῦ 
δῃα [Πε Ὀδίκεσ, απ. 4017.---Ἰοιο ποις αγέ ποὶ σἱοῖ ; ἰἤογε ἐδ. ποίδηηρ 

ποῖυ ὀχοοῤῥέ σαάμο55 οἵ πεαγί]. ὙΠῸ Κίηρ᾽5 αἰαρτιοβὶβ 15 δοουγαῖα 
δηά ρΡεμπείσγαϊπσ. ὙΠῸ βεγσναηΐ βῃονβ ὉΥ ᾿ὶβ ἀρρδεάγαησς [μδί 
Βε μδ8 Ὡο ρἢγϑίςδὶ ἀΐβεαβε, θυϊ [6 τῃοηί οἱ ζαϑίίηρ, ργαγίηρ, 
δηὰ ποττγίηρ μαά [εἴς {πεὶγ πὰ 6! 0 16 τηαγκ8 ΡΟ ἢ]5 ἔασθ. Τῆς 
ττοῦδ]ε ψὰ5 δοουγαίο Υ ἰοοαϊεὰ ἴῃ [6 πη, ἔογ [πὸ Ἠεαγὶ 15 
10 σΟΠΙΠΊΟΗΪΥ υβοᾶ ἰπ Ηδρτο. ΝΕΒο Δ} 8 βυβογίηρθ ποτα 
τλθηΐδ].--- ἀπά 1 τῦας νενν ϑαάῖν [γἱρομθά]!. ΝΝΟΒοσ δ μδα ἀ6- 
βδἰγεὰ δὴ δυάΐδεηςε τ {με Κίηγ, ᾿Βουρῃ με δὰ ποῖ ἱπιεηάθα 
ἴο τενθᾶὶ ἢἷβ ἀβργεββθά ϑρὶγῖβ. Βαΐ [86 σοῃβοίοιιβπεββ οὗ [εγ- 
58] 68 ΌΘ5, ἢἷβ οὐ δηχίοςυ ἴο βΒθεοιγε ἔδνουγ ἔγομι Ηἷβ τουδὶ 
τηδϑίεσ, (8Ὲ παΐυγαὶ οη αγγαββδπιθηΐ οἵ 86 ἰοησ-ϑουρῃὶ ορροτ- 
ταρϊῖν, τηδάβ ἃ υΐσροσ θυτάθη μ8ῃ με σου] σΑΥΓΥ ἰπ σοηςθ8]- 

τηθηΐ. ΝΟΥ͂ δὴ Οτθηΐδὶ τπόπάγοῖ αἰά ποῖ ἐχρεοὶ 5 βεγνδηΐβ 
ἴο ΟΑΥΤΥ ὑμεῖσγ ῬΕΓΒΟΊ 8] ἰγοῦ Ὁ] 65 ἴο Ηἷπὶ ΟΥ ἴο τενϑαὶ {Π6πὶ ἴῃ ἢΐ5 
Ῥγδβθησθ; ἱπάθεα, νοῦν ἴεν ρϑορὶς ἀδβῖσγεα ἐμαὶ οἱ ϑβεγνδῃΐβ. 
ΝΕΒοιΐΔῃ Κπον (Βδὲ βυτηπηαγν δοίΐοη τρὶς Ὀ6 ἰακεη. Ης 
τηὶσῃς Ὀ6 Ρυμῃίϑμοα, οΥ, σσοσβα 511}}, ΒῈ τηΐρῃι Ὀὲ Ὀδηϊϑῃβα ἔτοπι 

1δε τουδὶ ργεβεῆςε μου Δ ορρογίυηϊίν ἴο Ργεῖοσ ἢἷβ γεαυεϑί. 
ὙΒογε νγ85, ἱμβογεΐοτα, ἀθυπάδηϊ οσοδϑίοη ἴοσ Ηἷβ ἔδαυ. ΤΒὸ Κίησ 
ποῦ α βοδγοεὶν Ὀεϊονε ἴμαὶ “ὉΥ βαἄπεβϑβ οἱ δος 1ῃε μεαγί 15 
τηδᾶς ροοά"" (Εσςοὶ. γ). Νενεγίμεϊθθθ μῈ αἷά ποῖ δἱϊονν 5 

ἐπλοϊΪοῃβ ἴο ἀεβίγου [8 ὑγίνίϊεσε, Βαϊ ῬΓΟΙΏΡΕΥ ἀπά ἔγαηκὶν 
βίαια Ηἷβ ο456.---8,, ͵αγ ἐμε κἰπε ᾿ἦδε [ογεθετ]. ΤὨΪ5 ἔοστα οἵ 
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«τεειΐηρ 15 Τουπὰ εἰδενβεγε ΟΠΪΥ ἴῃ Αταπηδῖς, Ππ. 2᾽ 3", δηὰ ἴῃ 
ΒΒ ν αἰδετγεπὶ ἔοτγτ ἰη τ Κ. τ. ΤῊ υϑυδὶ στοεϊπρ 15. “ἸΩΔΥ 
τε Κίην Ιἱνε."--Ιρπασνεμοῖ α5 ἐπε οἷν οἵ κε ἄομδε οἵ διε ζγαυες 
οἵ νην }|αἰδεγς Ἰΐος τοαοῖς απὰ ἐἰς ξαίες κατε δέεη σοπσιρμοὰ τοὐλ [τε]. 
“Ἠουθε᾽᾽ ἰ5 ἰδοϊκίηρ 'π ν. " δηὰ τηᾶῦ Ὀὲ ἀἰδρεπϑοθὰ συ ἢ Πεγε ἴ5ο. 
ΝεδΒεπιδ 5 βἰδιϊεπγεηΐ 15 ποῖ αυΐε ἴῃς βίης ἰπ ἴΠε ἢγβὶ ρατί 85 
τμδὶ οἵ {δε ῥἱστίπιβ, τ. ὙΠΕΥ 5βαἰὰ “τε ν8}} 15 Ὀσόκεη ἄονπι," 

ψ πε ΝΕΒοπιίδἢ σαν “ἴδε οἰ 1168 ναβίθ.᾽" Ηδς ψ ϑεὶν Ἄβοθε 
8 ΤΏΟΓΕ ΚοηοΓαὶ βἰδίεμηεηϊ, ἴογ {με τηθητοῃ οἱ ἀείεποῖνε νν8}}5 

πουὰ ποῖ πιᾶκε ἃ [ἀνοῦγαθ!α ᾿ἱπιργοβϑίοα ὑροη (86 Κίῃρ, γῆο ἃ 
ίενν γεᾶτγβ Ὀείογε δά ογάογοά {μεῖγ γεβίογαϊίομ ἴο βίορ. Νεῖιε- 
τυ ττ85 ραίγοιὶς δηὰ ρεγῆδρβ οὗ {με βθοὰ τογαὶ; μἷβ 'ψογὰβ μεῦα 
ἱπαάϊςαῖς αν ας ἀεϑβοεπί, ἔογ 7εγυβαὶεπὶ ττὰ5 ραγε συ ]τν (Βα 
Ὀυγγίϊηρ-στουπα οἱ {με Κίηρβ. Ὑβοεγείοτα ἢὰ οουἹὰ ποῖ θὲ οἴ βεῦ 
1μδῃ 584 ἴῃ νίενν οὗ [ῃε ἀεϑοϊδιίοη οὗ Τεγυβαίεπι. [ἰ 15 αἰδιου 
ἴο {πὴπΠΚ τὰ τασδὶ Βεγα ὈγΕΒΌΡΡοϑΘε ἃ οδίβϑίσορῃα 150 Ὑεᾶγβ οἱ. 
--4. ον τοῆαὶ πσιυ ἀοεὶ ἰἥοι τιαξε τεφμεσ! }}] ὙὍΈΣ Κίηρ᾽β αυε8- 
ὕοῃ 5ββονβ (μδὲ 186 ρστεαΐ τηοτηθηὶ μδά οοῦθ. Ατίδχεγχεβ (Ϊ5- 
εἰοβθὰ δῃ ορεηΐηρ ἔδνουγαθὶε ἴο (μ6 ραίγίοι 5 ρυγροβὲε ἴῃ 1μδῖ Β8 
ἰηνοα Ηἷ8 βεγναπί ἴο πιᾶῖε Κπούγῃ 5 ρίδῃ ἴο στὶρῃξ {με εν]] 
ςοπαϊτίοηβ Μ᾿ ΏΪοΝ ἰὰν 50 εν ν ὕροη 8 βρίτιῖ. “454 1 ῥγαγοά 
ἰο ἐπε Οοά οἵἉ μεανεη]. ΝεΒοπ ΐδἢ τγὰ8 ἃ ἀθνουν τεϊϊσίουβ τηδη. 
Ηε Βεϊϊενεά 5βίγοησὶν ἴῃ (με αἴγεςῖ ΒεὶρΡ οἵ Οσοἀ δὲ οὐ οὶ πο- 
πιθηΐβ. Ηε μαᾶ πον σοδομϑά [Π6 βυργεπια τηοπιεηΐ οὗ Ηἷ5 [Π{6. 
ΟΟΟΪΠ 688 ἀπά ᾿υάρτηεης ττεγε τεαυϊγεά οἡ 5 ραγί δηὰ βυτηραῖθν 
δηὰ Κίπάποβθβ οἡ ἴμ6 Κἰηρβ ραγτί. Βεῖογε τηδκὶπρ ἷβ ρ]εᾶ, μῈ 
Ῥᾶυ868 ἴοσ ἃ τῃηοϊηεηΐ ἴο ἴῆνοκε {με ἱπίεγροβιτίοη οἱ σοά. Ηΐ5 
ῬΓΆΥΕΓ ταυβί μΒᾶνε Ὀδθη νΈγν ββοσί, 85 ἴμῈ Κίπρ σου] ποῖ Ὀτγοοῖς 
Ποπίϊηυεά 5:16 ης6. ΤῈΣ ΡΓΑΥῸΓ ἰβ ἢοΐ ρίνεη Βεζγο, θαΐ, ἃ8 5ῃονσι 

ἃθονε, γα δανὲ ἴΠ6 νεγὺ ρει ἴοη γεαυϊγοά ἴῃ 11}, ἡ. 6., ῥγοδρενῦ, 
1 ῥγαν, ἐδἔν βδεγυαη ἐδὲῆς ὅαγ, απά ρθε νι ῥίν δείογε ἐς πιαη. 
ΤΠα υϑὲ οὗ {με ἴεττα “1158 πηδη᾽ 15 οἰθασ πον, Ὀὰζ ἱποοιαιρσεβεη- 
51016 ἰπ οοπηδοϊΐοῃ ὙΠῈ ο. 1 (Ὁ. 5.).--δ. ΤἼαΐ ἐδοῖς τοῦϊὲ ἰεὶ χἧπ 

ξο ἴο (μάαἢ, ἰο ἐλ οἱΐγν οἵ νῖν [}αἱδεγς᾽ ργανες ἐμαὶ 1 Ὅν γεν ὰ ἢ]. 
“Ἡϊη᾽ νἱ ὦ δηά 1:1 ἰ5. θεϊζεγ (Βδπ ““πηθ᾽ οἱ Ἐ αἴΐζεγ “(Ὦν 
βεσνδηΐ." ὙΤΆδ ἰαϑί οἴδυϑε “ἴο 186 οεἰΐγν,᾽ εἰς., 5 ἱπιγοδυςεα ἴοΓ 
τέοσγε ὄχϑοῖ ἀςβηϊτίοη οὗ Ηἷβ ἀδβιϊπαϊίοθ. ΝΕ οι δ ἢ} 8 γεχυσϑί ἰ8 
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ΒΙΤΏΡΙΥ ἴογ ἰεανα οἵ δῦβοηοθ, ἀπά {8 ρυτγροβα οὗ {86 ἰεᾶνβ ψγὰ5 
ἴο τεῦυϊ]ὰ (ἂς τυϊηεα εἰν. Ηε 511} ϑὰγβ ποιῃΐηρ δρουΐ {86 
γγ8115. ΤῈΣ πδηγίηρ οἱ με εἰΐν 85 (δε ρίδςε οὗ δἷ8 δῃἼδϑίογβ᾽ 
δτᾶνεβ γὰ5 ἴο τηδκα δη εβδοϊδνα ἄρρβδὶ ἴο ἴδε Κίηρ, 88 ἴβεσε νγᾶϑ8 
ΠεῺ 88 ΠΟΥ͂ στεαΐ τερασγά ἔογ (με δροάβ οἵ με ἀθδά.---ὅ. Νοιυ 
ἐδε φμοοη ιῦας τἰδηρ δορά ἀΐρῃ]. Τὶ 18 ὑγοίυ οδγίδίπ ὑπαὶ 
“χυθθη᾽ 8 ποῖ ἴδε τὶρῃί τεηάεγίηρ; ἰΐ 5 ϑαια!}]}ν βυγα τμδὲ 186 
εχϑοῖΐ τηδδηΐηρ ἰ8 ὑῃΚηονῃ. [{ ἰβ ργόῦθ ]ε (μαὲ 186 πδπ|Ὲ γὰ5 
ΔΡΡΙΪεά ἴο ἃ ανουτγίίε πηειαθοῦ οὗ {8 Βαγεπι, ἀθηοίίηρ ἴῃ6 οπα 

ψγΠο Βαά [Ἐς πιοβὶ ἀομπίηδίϊηρς ἰηβυθδηοθ. ϑυςῇ βἰζυαίοηβ μαναὰ 
Ῥδδη Κηοῦσ δ οἱ μεσ Ἴοουγίϑ. 

Φ τὰ Ἐ πετὲ ριυΖΖίε ὃν {με Ῥαᾶβϑαζο δηᾷ γεηάεγ: Τὰς ξἴμρ απὰ [κε 
σμέοη τοῖο τας εἰήπε ὃν ἐπι καϊὰ [0 πεξ. ϑοτῖὰξ βοδοίδγβ μβᾶνε ετηθηθα 
ἴδς ἰεχὶ ἴο οοπέίοττῃ ἴἰο 88 ἰάεα. Βαΐ (δε οεἴαιιβε 5. πηδη Ἔβ ν ραγεη- 
τεῖίςα]. ΤῊΪϊ8 ποπηδῃ 8 ποῖ τηεηιϊοηδὰ εἶθ. ὙΒεγε ἰβ πὸ πἰπὶ δὲ 
8δε ἀϊά οΥ 5αἰὰ δηγίβίηζ. Ὑεῖ {μὲ πηδπίίοη οἵ ΒΟΥ ργεβθῆος 966 π18 ἴο ὃ6 
δξεπυΐμαε. Οπς εχρίαπαιίου οὔδεγθ ἰΐἴ8ε}{ γεδάν. Νε. διεγ δυο, δὲ 
Ιοαϑὲ ἴῃ ραγί, {πε χγδείουβ δι([τυἀς οἱ ἷ8 ϑονεγεΐζῃ ἰο ἔμ ργδϑθῆος οὗ 
τ ϊ5 ποσῦδη. ὉΝΙπουϊ ποῦ βαγίηρ ἃ ποσὰ, (ἢς ἰκΐηρ νγὰβ πηονοϑά ἔο βδονν 
1δς χεποζουϑβ βἰάε οὗ ἢΐβ8 οσμβαγαςίεσ. Βαί [{ Νεῆ. οὐεά δηγίμίηρ ἴο μοῦ 
Ρτεϑεῆςς, ἃ τῖογε ἀρρτοργίδίβ ρίδοε ἰο πιεηϊίοη Βεὲγ σουϊὰ δανε θθεη δὲ 
[ες θερίπηΐηρσ οὐ δἱ ἴδε επὰ οἱ ἢΐβ βίοσυ. Μοσθονεσγ, Βς ψουϊά νοῦν 
ῬγοΡ. μανε βἰαιϑαά πιογε ἐχδςῖν τδὶ μεσ φοοὰ οβῆςεβ ψεγαε. ὙΒογείογα 

ἴξ τοᾶν Ὀς [μδὲ 86 βυρρ]δηξ 8668 ἴῃ ΠῈΓ ργεβϑθηςα δὴ ουβίδοϊε ἰο ᾿ἷβ ρδηϑβ. 

ὙΒΟ Κίηρ 5ῆονγβ δὴ ἱπίογεβδι ἴῃ ϑρὶΐε οὗ [πΠ6 ὑγθβθῆοβ οὗ [ἢ 18 
ΨΟΠΊΔΗ.---ὸῸν κοι ἰοπρ 5Παἱ ἐΐν )ομγηον δεῦ απά τὐὐοη τοῦ! ἰδοι 
χείμγη 7] ἘΝ. ὙΒεΩ 186 Κίηρσ 8558 οὐἱὺ ἃ βίηρὶε χυρϑβίίοῃ, γὸ- 
Ρεβδίϊηρ ἴἰ ἴῃ ἀἰβεγεηῖ πογάβ. ὙΤμαΐὶ 15 πωργοραῦϊε οα ἴΠ6 ἔδοα 
οἵ ἴἴ, (δΒουρῃ [δαὶ τεπμάθυπρ 18 σεηογα ν δοοερίεά. ΤΒα δγβὶ 
εἴαυδε βθου!α τεδά: αὐ τυλαὶ ἐήηιο 5μα]} δὲ ἐν ἀοραγίμγε  ἐ. ε., πὮδη 
ἀο γου ψ 5} ἴο σίατί  ὙΒοη Μὲ μαναὰ ἴμ6 το βϑ]ἰθηΐ ροϊηΐβ ἴοσ 
ἃ ἰεᾶνε οἵ δῦβεηςβ, (86 ἔἴπηε οὗ ἀεραζίυγε δηὰ [Π6 {ἴτε οὗ τοΐυγῃ. 
--Ἰῇ ν." 186 οἰδυιθε8 βανα θθοομιδ ἱηνεγίθα ΕΥ̓͂ Δἢ ΕἸΤΟΓ οὗ δ΄ ὍΟρυ- 
δι. ΤΒαδΐῖ Μ1}} 6 πιδάς ρ᾽αίη ΌΥ τεϑίογίηρ [δες τίρῃξ σοπποοίΐοῃ 
δηὰ ογάεσγ 185: αὐ εὐὐαί ἐΐριο 5μαὶ]! δὲ ἐξν ἀορατγίμγεῦ ανπὰ τοῆθρ 
εὐ ἰδοι τοίην Τὸν 1 ῥγοῤοδοά ἰο δεῖνι α ὔφιθ. Απά ἐξ σᾶς 
αοοοῤίαδίε ἰο ἐμ6 κἰπρ, απᾶὰ κε ργαρίοά ηι6 ἰεανε]. ΤᾺΣ τεςείνεά 
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ἰεχὶ ἐπιρεβ (86 ραββᾶρε οἱ Ἰορίοδὶ βεῆβε δηὰ .45 ἰεὰ ἴο ὑπηθοοβ- 
ΒΔΤῪ εἰηεηἀαϊίοη. Αὐοοοτγαΐηρ ἴο ς'9 ἰἴ ἀρρϑαῖβ {μα Νεβεπΐδῃ 
85 Δρροϊηίδά ρονεγῃοῦ οὗ [υἀΔἢ δηὰ [μὲ με ψγα5 δυβεηΐ ὑπεῖνα 
γεδῖβ. Βειίῃ. βαγ8, “ν. " ἴογεβθεβ Π0ὺ ἔγεῖνα γὙϑαῦϑ᾽ δ Όβθηρε." 
ὙΤμδῖ ἰ5 ἔγὰε, θαΐ, ου {με οἴμεγ Ββαπά, 8ἃ5 Νεβεηδῃ ρτοροβεά ἴο 
τεῦυ]α [Π6 εἰν με οουὰ ποῖ Βᾶνε δβϑκϑᾶ [ογ ἃ νεγὺ 8δοτγί ἰεᾶνβ. 
1 ς"6 15 ςοττεςΐ ἴξ 18 βᾶϑυ ἴο ΞΒΌΈΡροϑβε [μδὲ Νεβεπιίδῇ βεσυγοά ἴσοι 
πιε ἴο Εἶπια δῃ εχίεηβίοῃ οἱ ἢ]5 ἰεανε, ἃ Ἷοῦυγβε ὈΥ̓͂ ΏῸ τθϑῃϑ 
ὉΠΟΟΙΏΤΊΟΗ. 

1-9» ἰ5 δοοερίεα 85 ζεμυΐπε Όν τηοβὲ βοβοίδσβ, δυΐϊ 18ε σψΒοῖς Ρ89- 
5896 85 ἴΐ 5ἰλη 48 Β85 θθβῆ 30 οβδησοά ὃν 186 (μγ. 1πδὶ οῃς Ἅσδῃ ρἷοκ ουξ 
δυϊ ΠΠ||6 οἱ {86 οτίμαὶ. 90 οοπιθβ ὑδαΐν δέϊοσ θ5, σεῖο ἀεβοσῖθεβ ἴδς 

ΔΙΓῖνΑ] ἴῃ ϑυτία, ἀῃὰ ρυϊβ {πε οατγὶ Ὀείογα ἴμε μοῖϑε. ΤΒδ ἰεᾶνε Ἵοδ- 

το πίῖ ἰξ διρὶς δυϊβογίεν ἴο ρ8898 ἱβγουρῇ ϑυτῖα, εβρ. ἴο οὴς σἱὰ 
ΔῊ δττηδά εϑοοτί. Τόστγεν τε͵εςῖβ 86 ψΒο]ς (8:6 δἷβ ἀγρυτηδηῖβ ἔγοπι 
186 ἰδῆσυασε, Οο}.). ΝΊΠΟΚΙες τεραγβ ἃ ραγὶ οἵ ἰδς ραβϑβαϑὸ 85 
ξεπυΐίης, Βυϊ ἰ8 ογεἰςῖθπι ἀοοϑ ποῖ ὸ ἴο ἴῃς τοοὲ οἵ ἴῃς πιαϊΐϊεσ. [Ι͂ἢ 

Νε.᾽5 οσσῇ δοοουπὶ ἔδεσε 8 Ὡ0 τείοσεηος ἴο 1ἷ8 συδηΐ ἐχςο. ἴῃ ν.", 

Βετε ἰὰ ἰβ ὑπηδοῦββαγυ. ὙΤΒεσα ἰ8 δυτοὰ ἴῃ ἴμε ραββαζε, Βούενεσ, δῇ 
ἱπηροτγίδῃς δἱϊ οἵ ἱπέοττηδίίοῃ ἴοσγ μοὶ υ. ἑ. 

Ἴ. Απά 1 εαἱά ἰο ἐμ κἶπρ). ΝεΒοπλδη πουἹὰ μανὸ ἀοίογθη- 
1|4}}ν 5Βῃοτῃ 1μαΐ Βε νγα8 πιδκίηρ ἃ ΞΡ πθηΐαγυ τοαιαβί, βυοὰ 
838 ὸ δηά ἰῃ Οη. 1833 5... [1ηὴ6 ΟΠ ΓΟΠΙΟΙΟΓ γὰϑ5 ποΐ 80 ἰδοίξυ. 

--οκἼτλαὶ ἔδον τοῦ! ἰοξ γιὸ μα55 ἰἀγομρὰ με 1 ὁλαὶ! σοῖο ἑρίο ὕμάαλὶ. 
ΤΕ ἰάοθα οὗ [86 ψτιζεγ 15 (δὶ 186 ϑυτίδηῃ βαῖγαρβ που μᾶνα 
Ῥαιτεὰ ὄνϑῃ {δε Κίηρ᾽ 5 βεγνδηΐ ὑη]6ὲ58 6 ψεγα ἀττηθα τ} ἃ 
ΡΙΌΡΕΓ Ραϑϑροτγί.---ὃ. Αι ϑαρῤῇ ἐδ ξεερεν οἩ ἐΐα εἴπε᾽ς ῥαγῇ]. Ἅ8οΟ 
Αβδρῃ γψὰϑ8 ψε 4 ποῖ Κηον, Ὀαϊ ν. ἡ. ὙΒῈ πδῖηο 15 ἤδργεν, μυΐ 

Νεβεγιΐδη που]Ἱὰ ποΐ μὲ {Κεῖν ἴο Κῆον [Π6 πᾶτιε οἱ βιιο ἢ δῃ 
οβςἶΑ] ἰῃ ϑυτῖα. ὙΒε Ῥεγβίδῃ Κίηρ ψου]ά βοβδγοοὶν Βανα ἃ ῥδσξκ 
ἴῃ Ῥα]εβϑίίηθ, δπά 1{ με αἷά, ἴἃ σψουἹά βοδγοεῖὶν 6 [6 βοεὴς οὗ 

εἐχίεηβῖνε ᾿υτθογίηρ. ΘΜ ἰβ σοηΐεηΐ ἢ βαγὶηρ τὰ ἀο ποῖ 
Κηον ψΒετα (8 ρα νγὰ8 (),6γ. 1,911). ΑΒΔΡΗ νψ58 ἴο ἔυγηΐϑἢ 

ἘΠΩΡΕΓ ἴοσ ἴσεα ρυγροβεβ: (1) ΤῸ ριαξὲ ὅδαπις [07 ἐδια γαξο5 οὗ 
ἐμὲ οαϑίϊε οἵ δε πομδο]. ὙΠῸ δίγαΐᾳ ΟΥ σαβῖ]6 Βογα, βᾶγ8 ΤΌΪΤΕΥ, 
τα ΔΠ5 “86 ἐογι θα εἐποίοβυτε οὗ {π6 τε ρ] ς᾽ (Οονιρ.). Βαυὶ 
ΒΌΘΙ 8ῃ Ἔποίοβυγε ἀϊά ποί ἐχίβί δὲ (15 ἔτης, ἀπὰ 186 ΟΒγοῃΐοίοῦ 
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11|5ε5 δίγαλ ἴος [8ε ἰεπΊρ]6 ᾿ἴ56}{ (1 (ΒΒ. 20". 1). Ῥεγβδρβ σὰ 
Βδου!ὰ τεαά ἐΐψε οαϑίϊο, ιυλίο ἐς ἰμ6 ἐοηιῤῖδ, ΟΥὁ ἐμ ραΐες τυλίος 
αῤῥονίαϊη ἰο ἐδιο ἱορεῤρίθ. (2) ον ἐδ τοαὶ! οὉ ἐκ οἰ! }]. ὙΠδ ν18}15 
σεγα Ὀ0Ϊ οἱ βίομθ, δηὰ (86 ἴἰάθα οὗ Ὀβθδπιβ 566 π|85 ἴο ΡῈ ἀπ 

ἐπ γον ἴο ἴμ6 ΟΠγοηίοϊογ. [ἰ 15 ἀῃ] ΠΚοὶν (μαὶ ΝΕΒοτ δ πουά 
Βανὲ τηθητἰοηδα 86 “νν 4115, θὰ [86 ΟΒτοηΐοϊογ Κεὰ ἴο 866 

Ἠΐβ ομαγαςίογβ οἰοϊ μά τῖτ ἀπιρία δπα βρθοϊῆς δυϊβοήίυ. (3) 
πὰ [ον {6 βοιδε εὐἰίολ 1 5}αὶ ὁποῦ]. Α8. Νεβοπλδ 5 ἀδοϊαγοὰ 
Ῥύγροβα ψγ85 ἴο γϑῦυ]α [Βς εἰΐν, Β6 15 Βογεὲ ὉῪ (86 ΟΒγοηΐοϊογ 5 
Βαπά τετηονθά σαῖμεγ ἴδ γ ἔγοπι ἢἷβ ἀεβῖρι.-- -9. Τῆς ἄγβί δ] 
οὗ ἴδε νεῦβὲ τεϊαίεβ Νεμει Δ} 5 στῖναὶ Ὀεΐογε {Π6 βονθῦῃοσβ 
Βεγοηά ἴδε τίνοσ δπὰ (με ργεβεηίδίίοη οὗ ἢἷβ οσσεάθης.α]15. ὙΒΘἢ 
186 τηετηοἶγβ ἃγα τεδοῃοά ἀραΐη, υς (8 Τοηβίχιοιίοη ἰοτρ 8 
ΤΟ ἀογίηρ 85 ἃ οἰγουπιβίδηιαὶ οἰδιιβα 85 ΕΥδ.; ἰΐ 158. ἃ βἰσαίρῃϊ- 
ἰοτνγαγὰ παιταῖϊνα: σπάὰ ἐπα Εἰπρ δομὶ το τὸ αγηῖν οὗἶδοογς ἀπά 
κογϑοριθη]. Τὰ 186 ΟἩγοηΐο ΟΣ ̓5. διταηροπιθηΐ (ἢ 158 1Ο]]ογ8 [86 
αττῖναὶ ἴῃ ϑγτία. ἘΖτγα δἱ ἃ ἰαΐεγ {ἰπηὸ ἔε!ε [μ6 πεεά οὗ δῇ ἀγπιεὰά 
εἐβοοτί (Ὁ. 83), θὰ μ6 μά ἔογεβία! ] δα βυς ἢ δη δἰ Όν ἢΐ5 γοϊἱρίουβ 

Ρτοϊεβίδιίίομβ. Νεβθιηΐδῃ Βα πὸ βοῇ βουρὶε58. ὍΘ τηδηϊίοη 
οἵ οβῆςειβ ἀπά οᾶνϑίγν ἱπάϊςαίθϑ ἐμὲ [μ6 συᾶτὰ νγὰβ οὗ οοῃ- 
βἰἄδγαθ]α 5ῖζθΊ Τῆδ ἀδηρεῖβ οὗ [με Ἰουγπεν ψεγα ἀουθ.1685 ΝΟΥΥ 
Ιεὰ]. ὯΝε Βανε ποῖ ἃ ψογὰ δρουΐϊ 186 ἰγτῖρ. ὙΒ6 ραϊγίοι νὰ8 
ποῖ σοῃοεγηθά δρουΐ ἃ Ὠἰβίογυ οἵ ἢΐβ γανϑὶβ, Βαϊ ΟὨΪΥ ἀρουῖ 
18ε νου ἰο θῈ ἄοπε ἱπ 7ογιιβα 6 πη). 

110, ΠΡΦῸ] εὐνοῦχος». ", οἰνοχόος", ῥίποειγηα ἢ. Ὑμε Βτβὶ ἰβ ῥγοῦ. 
ἃ οοῃξυίοι πιιΐη αΟ, οἡ δοοουηὶ οὗ [86 5:1 τῖν οὗ πογάβ, 88 τὰ 
οουϊά Βαγαϊν ἐχρί δίῃ ἃ σὔδησε ἴτοπι Ὁ. Οχ [ἢ βυηΐδσχ, υ. εβ."}»ο, 
ΠΙΦΡῸ 15 σεα νυ ἃ ρίς. δη τηδϑῃ8 “οπς ΜΏΟ ρῖνεβ ἀγίηϊς.᾽" Ιη ἴῃς 5εῆβε 
οἵ “υμεγ᾽ ἴὲ 5 υϑϑὰ οὐἱν Βεγε δηά ἴῃ ἴῃς βίοσυ οἵ Τοβερὰ (Ο6η. 40 7... 

-Π. 1. 105} Ἐδι. 477, οἴξζεπ ἴῃ ἰδίος Ηςῦ.; ἔγοτῃι Βδῦ. πίδάμη. Τδε οἱὰ 
Ηδεθ. παπὶς ἰβ 3.2Ν.---ὐ δῦ} ΟΒΑΝ ἐνώπιον ἐμοῦ, τὰ. τῖτ ΚΙείεΙ, εἰ αἱ. 
Σοῦ, --οσ 102] ἰῃ 1818 β6εηβ8ε τυ. ΟὩ. 40",---ροῆ, ΤῸ ρεῖ (ἢς δοςερίοὰ 
τιεδηΐης Κἰίκιεὶ τεδβ θοῦ, 90 Κεηὶ. Βυΐ τὲ 5ῃουϊὰ γοαυΐτε "0 ὉΠ 89 
νν.1΄. Τῇε ἰεχὶ ͵8 ροοά, δυὶ ᾿ξ μᾶ5 ἢοΐ Ὀεδδη οογγεςεν ἱπιεγργεϊθά. 
-ἸΊ Κἰ58 δηι μεῖς ἴο 395" ἴῃ ν. " δῃὰ τγθδῃ8 “ἴῃ ἀϊβίανουγ.᾽" Ο κεὶβ δὴ 

εηιίτεῖν ἀϊβογοηὶ 9εηϑε: ἦν ἕτερος Ξε ΚΓ ΠΩ; (ἢδὲ ἴ5 ἀἰθῆςυς ἐο τεοοηςΐ!α 

σι ἢ ν.9, ἀπ 8 ὑπηδοσβθασν. Βαξ 86ς Γῇ ποῖς ἰη Οαυΐῃε,5. ΟΝ κἀ49 
χαὶ ἤμην σχυθρωκός, αμά 1 τυας οὗ α Ξαὰ οομρίεπαπεος, ἰδοϊκῖησ κῦ, θυ 
τη ΐϑ5 15 ἃ ἀιρ.---2. »ΥῈῈ] ς΄. ΟἹ. 401 Ὁ)}}ν Ὅ3.))0 »ΥΊῸ, πὰ Ὅ)0 ΡῈ Ἐκοὶ. 7} 
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-π-τ-τῦν βὰν μετριάζων, α. λ. ἰπ ὦ. ΤῊΪΞ5 εἶνεβ ἃ ἀϊβετγεηϊς βθῆϑε: τοῖν 

ἐς ἐδ [αοε αὐ απά ἰἤοι αγὶ ποὶ εορεῥοξοά ἢ ΤΉΪ5 5 Δη ἰηϊεγεβίίης νατίδηΐ, 
δυὶ Ἀῇ 15 ργοῦ. Ἵοογτγεοῖ.---ν Κ»] ἴπ 1 5. 1715 225 ΣῪ τηδδηβ “βδήῃεββ οἵ 
Βεασί," “εν! ρυγροβο": ,βϑίπεββ οἱ μεαγί᾽" 8 2 τ» (Ῥτον. 15"), 
συ (81. 35). ΟΒΑΝ γρῃηάεγβ ὈΣῸ δὰ ΚΣ οοἹουτ  εβϑῖν ΌῪ πονηρόν 
δηῃάὰ πονηρία; Κα ΜΠ Ὀεϊῖογ ἀὐϑοτγί πιϊ παίίου ΌῪ σχυθρωκόν δηὰ λύτη. 

Τῆς οοηΐεχί ἄχοβ (Βε τῆηρ. Βεγε, δῃὰ “""βδάῃεββ᾽᾽ 5 ἰῃς σαι ἰάθδ.--- 
8. 5} ὦ ζήτω. ἵνε 5ῃου]ά τὰ. Ὑπ 85 ἴῃ οἵμιεσ οδϑ68 οἵ (5 στοοίίηρ, τ 5. 

τοῦ τ Κ. 1.6..- γν] Οε5.}.ν, ΟΦΒΑΝ δήμετγε ἴο πονηρόν, Φ στυγνάσει. 
ΤΣ ἀοεβ ποὶ τες ἴῃ ν. " δὰ ἰβ ἀουδίξιϊ ποτε, πθθα Ιεβοῖν συ ετης ἰδ ς 

1οχὶ.---ρΥ Ὁ} ΦΟΡᾺΝ μνημείων, 50 ν.", τάφωνζ..---"2..] οοττεβροηάς ἰὸ 
ΓΥΛΘῸ ἰῃ 1 85 ὍΝ ἴο ἸΠΧ).---. ΦΡ2] ἴῃ ἴῃε 8εῆϑε οὗ γεφμεείέηξ ἴ5 ἰουπὰ 
οηἷν ἰπ ἰαὶς Ηςβ. (υ. ΒΏΒ. ἴοσ τείογεηςε8).---δ. 4" [85 ἃ ρἷυβ αἴζεγ ὑπ: 
ἐπίσταμαι τὸν βασιλέα ἀγαθόν. καὶ.---6. [29] 15. 4 ἀϊβηςυϊ νοτά. ἩΗδυρὶ 
885 ἰξ ἰ6 ἰΔεπεῖςαὶ τὶ Ἀ5. ξέργάμ, “Ἰααΐες οἵ ἐς Βαγετι᾽ (Ου1ῃς,"). 

1,Ἀφξατάς αἷϑο .]}5 ἰξ ἃ ἰοαυ- τοσά. [ἢ ΗδἊῦ. ἔδεσε 'β ἃ νῦ., ὯΦ᾽ “τὸ 
ταν 5}},᾿ σι ϑὶο Ὀεσδτηε 30 οὔβοεης ἐμαὶ ἰΒς Μαββογίἐες Ἄνεγυνβοζε 5ὺὉ- 

βιἰταϊοα 109. Οπ 1:5 δοοοιιηῖὶ 8 5: πι}]σὶν οἱ τοοί ἰ8 ἀφηϊθὰ. Βιυὶ τὲ 
Βανθ Ὡο δυβίπεββ ἴο γεϑογί ἴο Α53. ἰοδη- τοσὰβ ψ]ποιὲ ἐχμδυβιίησ ἴ[δς 
Ἡδεῦ. θτεὶ. Ἐοσ Νεῆ. υβε5 χοοὰ Ηδθρ. νογάβ. Ηπδ οουϊά ποῖ ανε θδεη 
ἱξπογδηΐ οἵ βυςῇ ΘΟΠηΠΊΟΩ ἰειτη8 ἃ8 ΠΟθὉ ΟΥ̓ 932), Νε τηυδῖ ΓΕΙΠΊΕΤΩΡΕΓ 

8δὲ πνογὰβ υϑε ἴογ ἀεϊ]ϊοδίε ρυγροβεβ ἰεπὰ ἴο ἰδ ου δὴ ἱπάδξοοπε 
«δαγαοίεσ. ΑΥ͂. ἔδεηβ ψῖἢ ογάβ ΜΟΙ ΝΕΓΕ βου ἴῃ τότ, θυϊ τ ΒὶοΝ 
οδηποῖ ρσγορεῦὶν Ὀς τὰ. ΠΟΥ ἴο 8 πιϊχεὰ οοηρτεχαίίοη. ὯΝε πὰ ἴῃς 

ποτά ἴῃ Ασγϑῃ., θη. ς" " 5), [ο]ονοὰ Ὀν “σομουδίης65,᾽" δηά τπογείοσε 
“παῖνεβ᾽᾽ τηΐχῃϊ θὲ ἴ8ε βεῆβὲ ἱπϊεπάθά. Βθξβττηδηη σείεσγβ ἴοὸ (Οἱ. 65, 
ΜΒεῖα τὰ βᾶνα “πυΐνεϑ, Του Π658 δηὰ τηδἰθηβ ψ]βουξ πυτροτ,᾽ δηά 

80 ἴδε ραββασε ὑγονεὲβ ἴοο τηυςῇ. [ἢ Ηεῦ. τῆδην 8. θο ]8γ5 (Οἱ ονίης 
Ἐν. ϑυδειίζαϊς ᾽ὩΦ ἕογ δῦ ἴῃ 70. ς᾽, ἴῃ της οαθὲ ἰξ που]ὰ τρθδὴ ἃ 

οδρίϊνε ποπιδῃ δε ἴο 5ἴϑεγα᾿β βάγσεω. Βιιΐ Νονδοῖ οδ)εςῖβ ἴο με 
ἰπβοσίίοῃ οἵ ἃ ἰδίες ποσὰ ἱπίο οἠὲ οἱ ἴμε οἰάεβδὲ Ηεῦ. ροεβ. ἵνε Βανε 
τη οἷν 8. 4.519, ὙἤΕσγΕ ὈΠΠΑΡΡΙΪν τὲ ἢᾶνε ἃ ςοττιρί ἰεχὲ δπὰ ἃ ἀυδ. 
τη. [ἢ ἰβ υποεγίδίη τ βοῖμογ {πε ποσὰ β δγὲ δρρ] θὰ ἴο ἰῃς Κίηῃρ οἵ ἴο 
τὰς Ὀτίάε, 8ὅεὲ Βι."". [{ [5 οἶδαγ τμδὲ 1ξ 29 πιδδῃβ {με ὀγίάς με αγῖ. 
8. τεαυϊγοὰ; {{ ἴξ τείεγβ ἴο (με Ὀγιἀε᾽β πιδίὰ ἴξ ἰβ Ββαγὰ ἰο 3ε6ὲ Ἐν 586 
ββουϊὰ Ἀς ατταγεά ἴῃ “μοϊὰ οἵ Ορῃίς." Ῥεγβδρβ (ῃς τηδὶὰ βίδηάβ δἱ ἴῃς 
Ῥγιἀε᾽8 ἰὰς “στ ροϊά οἱ Ορμὶγ᾽᾽ ἴοσ [δες φυεεθ. Ευσίδμεσ ἴῃς δάἀάσεββ 
ἴο ἴδε Ὀτίάε θερίῃϑ δἱ ν." ποῖ δὲ ν. ", ΕἾΏΑΙν ὦ τοπάοτβ καλλήκχη Βεοτα 
διὰ ἱπ θη. [1ὲ ἀρρεᾶζγβ ἱπῃροββίθ]ς ἴο ζεῖ {με γηηρ. φηέεη ἴοσ (ἢἷ8 πογὰ. 
Γι 18 νεῦν {πεῖν {μὲ ἰξ ἱπαάϊ!οδίεβ ἃ τποσε στροθεγ οὗ {πε δάσεα. Βυΐ 
νὰ οδηποῖ ἀεβης ἰΐ ἐχδοίν.---Ἴξ 8 ἈΠ ΘΟΟΒβΆΓΥ ἴοὸ Ὀγεῆχ γί. ἰο γ3 90] 
ἢ αὐτο, 88 τπδὶ νου] σἤδηρσε [86 586η86. Οὔ [δ5 ἰΐ, Ρυῖ [μδὲ ἴ5 ἢσνοῖ 
ἀεοίεῖνε.---τὸ Ψ)] ΟΝ ἤανε οης δαάϊιοηδὶ πχυσβίίοη: ἵνα τί χάθησαι 

παρ᾽ ἐμοὶ; Βυῖ ἰξ οεῖβ πὸ Βεῖρ, δῃὰ ἴξ ποῖ νεγγ ἱπίε!!ς!]6.---- ἼὉπῸ] 
ΤλΘΔῺ8 7οΉγ Εν μου ἀουδί, θυ 85 5 τηεδῃβ8 σοὸ ἴδε βυϊβῖ. τᾶν 
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ΒΌΓΕΪΥ τηθδῃ γοΐηρ, σἰαγίἑμε, διὰ 50 ἀεῤαγίεγε, ἴῃς 5εηῆβε γεαυΐγοὰ Πογε. 
-τΊΡ] πιοδὴβ ἃ ἢχϑαά οἵ βιι δε {ἶτηθ, οὔ βεάᾶβϑοῦ. Ηδσε ἰξ ἰηνοῖνεβ ἃ 

τερὶν ἰο οὶ οἵ (δε [κῃ 5 φυσϑβίίοῃϑ, ἃ {ἰπι6 ἴο 3ὸ πὰ 8 {ἰπ16ὲ ἴο οογὴς 

Βαςκ. ΨΥ ΙΏΟΚΙΕΓ οπλοη 8 ἰδϑὲ οἴδυβθε ἴο 791 Ὁ 1πὴ (4. Εογοῖ. χν, πη); 

Ῥυὶ {μδὲ νγᾶβ ἀπε ἴο ἃ πιϊδιιηετβίδπαϊηρ οἱ ἴῃς ραϑββᾶζε (υ. 5.).---Ἴ. Ὁ] 
(ᾧ δότω, Ἐ ἀεί., Ὀοΐὰ αἰίεβί βᾳ. δῃηὰ υπάεγβίδπα {με Κίηρ 858 530})].-- 
8. Ὁτ}] Γι. 4:2 Εκε]. 25, ἃ ἰἸοαδη-τνογὰ ἔγοτῃ Ζεηᾶ δηὰ οδετίε ονοῦ ἰπῖο 
Ἐπ| 115} “ραγβϊϑε." ὙΤβὸἊ πογὰ ἀοεβ ποῖ δρρὶν ἴο ἃ ἔογεβϑί ἴογ ᾿υπιθογ- 
ἴῃς, Ὀαὲ ἴο ἃ ργεϑεσνθ. ΤΏε ἐχργεϑϑίοῃ Ὁ 0 ἼῸΦ᾽ δὴ Ὧ0Ὸ τηογα Ὀ6 ἄιε ἴο 

τῆς (σ. ἔβδη ἰο Νεῖῆβ. ὙὙβεγε 15 πῃ ἱπηρογίαπε γεδάϊηρ ἴῃ ὍΤ᾽ ΒΙς ἢ 
83 80 οἴΐεη εἶβιν. [85 ἐβοαρεὰ ἴδε διἰἐεπίίοι οἵ βοβοῖδσβ. Τῆε ἰεχὲ τυῃβ8: 
Ασαφατ τὸν φυλάσσοντα τὰς ἡχιιόνους τοῦ βασιλέως καὶ τὸν παράδεισον ὅς 

ἐστι τῷ βασιλεῖ. ΤΕ ΠΙυπιϊπαῖίοη ἀρρεαῖβ βεη τὸ ρὰὶ (μΐ8. Ὀδοῖ 
ἱπίο ΗἜἊρ.: Ἴροῦ Ἴϑν ὈὝΊΟΣΥ ἼΡΟΣΙ ἡ ἼΟΦ ον, [{ ἀρρεαῖβ ἐδαΐ τὲ 
Βᾶνε ἃ ἀυρ. ἴογ Ὀὐὺ δηά (οντὴρ Βανε ον ἀθηοὶν Ὀεδα σοπίυϑοά. ΝΟΥ 
ἄεερεν οἵ ἐλε γογαὶ γος Ἦδ5 ἃ ἴσιο της, θυΐ 1818 οθῆςες πουϊὰ μανε Ῥεδῃ 

ἴῃ Ῥεῖβ., ποῖ ἴῃ ϑυτία. Νεῆ. νου Βανε δδὰ 1: ||6 υι88 ἴοσ τυ ἶεβ δῇξοσ 

τοδομίηρ ἢἷ8 ἀεϑιϊπαϊίοη. 1ἱ 5 ποῖ ὑπ] Κεῖν ἐμαὶ ἴμῈ ΟΒτ. 885 Βορε- 

εβϑὶν οὐϑευγοά ἃ ψεπυΐπε ραζὶ οἵ Ν. ἰῃ ψβῖο ἢς ἀεβοτγ θεὰ ἢΐβ ουαϊδὲ 
δηά ἰο νοι ν. "Ὁ ψουϊὰ θὲ δὴ ἀρργοργίδιβ οοποϊ υϑίοῃ, Ουΐξ οὐ (88 
Ῥγεβεηΐ οοηξυϑίοπ τὰ τῆδν εχίγαςϊ {Πε [ο]]ονίης ἀπά ργεῖυ οομ βάθη ν 
14 δεῖ ἰξ Ν.: Ὀντῆρσα ον πον τῦμ ΠΝ (ν. "5) τον ΠϑΥΘΣ πον τ Ὁ 2 ἼΡΟΣ τ 10) 
ὦ γῆν ϑκ Ἴθου σν. ὙΒοη τὸ δ δδβὶν οοη͵δοΐυτα (δαὶ (86 δοίυδὶ 
διδοῖ νὰ8 πλυΐεβ ἴοσ (πμ6 οαγάνδη, Ὀὰΐ ἴῃ6 ΟὨγ, 8858 σοτιτυρίοά ἰτ ἴο 
εἰταδες ἴος δυϊάΐης. Ὀ γθςῖν [οἰ] ονίπς [86 ἰεᾶνε οἵ ἀῦϑεηςε, {88 ρᾶ8- 
βδᾷε οὔἱ σία] οοῃεἰπυδά: ση ἐἦε κἰρᾷ ξανο ἰο ηι6, ἀοοογάϊη! ἰο δε ξοοὰ 
δαπμὰ οἵ Οοά ρον ηεο, α ἰεἰον ἰο Αταρἧ μα κεορεν οὗ ἐμ κἰπε 5 πμεῖος τοῦο 
ξανε ἰο τι [αμΐπαὶς [ογ ἐδε 7ομγηθ}}. Απά ἰδ κἰπρ σεμὶ υὐἱδᾶ τσ ἀγεν 
οἴποενς απᾶ σαυαῖγγ. Νεῆ. τοάς ἃ υἷα οἡ ἴδε ηἰξαξ Ἰουγηεν ἀεβογθοά 
ἴῃ (δε βεςξίοῃ (ο]]οννΐῃρ.--- ΠΥ] ἰ5 τεραγάθα Ὁν Τοτταν 85 ἃ ποσὰ Ἵοδαγ- 

-δοξεσίϑεϊς οἵ δε ΟὮγ. ((ονερ."9).-τνῦ ἀν π25 ὑψο]. ΟὔδΑ ἢδ5 οηἱν 
τὰς πύλας. "12 δηὰ Γ"2 ἅτε ϑγη. δηὰ τὸ βῃου]ά τά. εἰἴ μος γ)2Π ἜΦκ, ἃ 
ποῖος ἐχρίαἰπίηρς (με ἀπυβυ8] Πγ2Π, οΥ Π2 ἼΝ ὈΥγΦη, το Εἰς π2 5 
5. ἃ δὶ. Τῆς πηηζ. ψουϊὰ τΠπδθη ὃς ἐδέ γαίος τυϊίοῖ! ἀῤῥεγίαΐμ ἰο κε ἰδ᾽.- 

}͵ε, ἴο ἀϊδεϊπρυΐίϑῃ ἔποθηι ἔγοπι (Ὡς οἷν ψαΐεβ. Τόστον ἱταρ 658 ἐμαὶ Φ᾽ 5 
οπγϊβϑίοη ψὰ8 ἀπε ἴο {πε αἰ βίου εν, δηὰ μα ποΐεβ οὐἶν με οπνἰββίοη οὗ 
ΤῊΣ (οῤ. οἶ.). Βαΐ Βε 5665 ἴῃ ἴ8ε ραβϑβαᾶσζε οἠἱν 86 Οἢγ. 8 μβαπά, δηὰ 
ποῖ ἴΠε δάάϊίοηδὶ οοττιρίίοι οὗ δὴ οτὶίμαὶ ἰεχί. 

10-20. Ιῃ (μΐ5 ϑεοϊΐοη μα Βανα ἵἔτνο ἀϊβεϊποις βυδ]οοῖβ: (1) 
ΎΤΒε ορροβἰτίοηῃ οὗ ϑδῃθ8!1αΐ, Τοῦίδ ἢ, ἀπα θββαπι, νν. 19. 19 ἐς 
(2) Νεδουηΐδῃ 5 βεογεί ᾿ἱπϑρϑοϊίοῃ οὗ {πὸ τυϊηθα ν) 4115 οἱ 7εγιιβα- 

Ιεπὶ, νν. 1::-185, ὙὝΒΕΓα 5 ἢο0 ἡξαά ἔυγίμεγ ἴο σοηΐαδβα (Π]5 πχαίογιαὶ 
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Ἐν αἰν!άΐηρ [ῃς ο“μαρίεγ δἱ {με επά οἵ ν. δ, 85 τηοδὲ βοιδοίδσβ 5:1] 
ἄο, ἐοἸ]!ονίης [6 στοῖς συϊάδηςε οἱ . 

10. δαηδαϊϊαὶ ἐλε Ἠογομῖε). ὙΠῸ ἤᾶπια ἰ5 Βδυγ)οηΐδη, Ρυϊ 
1 ἀοε5 ποῖ ἔο]ονν {Βδὶ ἴμ6 τηδῃ νγὰβ οἱ {μαὶ τᾶςβ, 85 ϑῖερ. μοὶ 5. 

Αὐλοὴρ 186 βυ0)εςϊ ρθορ ε5 ψὰ παΐυγα! ν βηα ΒΑΡ Υ]οηΐδ ἢ ὩδΙΊ65. 

ΘΑ Α]]αὶ ἰβ παπιθᾶ οἰζοη ἰῃ Να. ν. 1" 4253. 41 61- 3. δ. 15.164. χ253 

ΔΙναΥ5 8ἃ8 ἃ ἰηνεΐεγαϊα Ἔπεγ. Τα ερίϊ μοὶ “Ηοτγοηϊε᾽" ἰ5 
[ουπά ἰῃ Ρυξ (τες οὗ {Π6 ἀρονε-παιηθα ρδοθβ; 1 πουϊά παίυ- 
ΤΑΙ τλθδῃ δῃ ἱπμαρϊϊαπξ οὗ Βεοίἢ-Πόγοη, ἃ ἴονγῃ οσ ἔτο πεῖσῃ- 
Ῥουγίηρς ἴονγῃβ οἱ ΕΡδγαίπη. Βιυΐῖ ὙΠ ΙΠΟΚΙεγ ΒοΙἀ5. μαΐ βίποα 
Το Δἢ ψγὰ8 δ Αἰηπιοηϊΐε, 58 ηρ 4} δὲ πηυϑὶ Ὀ6 Ἰοςδίεα ἰῃ Ηοτοη 

ἴῃ Μοδρ (Α{|. Ῥογεοῖ. χν,55.). Τῆς ΕἸερμαπεΐηα ἀοσυπηεηίϑ, 

Βοψδθνοσ, βοῦν [μδὲ ϑαηρ4}1δἱ τγᾶ8 φονθγποσ οὗ ϑαγηδγῖδ, Βθποα 

16  ΟΓΠΊΟΓ ρἷδοα 15 τηϑδηΐ.---Τοδίανε ἐπ6 σἴαυε, ἐξα Ανμομἐε] 
ν. 15. χ26 41 61. 13.14.11. 19. 1.χχω4.1. 8] ὙΤῊΪ5 ΜΈΟ]6 ἜΧΡΓΕββίοἢ ΓΘουΓΒ 

ἴῃ ν. 15; ἴῃ 3236 τὲ ᾶνε Τοδὶαξ ἐς Ανηοηῖς; εἰδενθεγε Τοδίακ 
δίοῃηθ. Ηδ Βᾶ5 Ὀεθὴ ἰάθη βοα ἢ Τάδε] οὗ ΕΖγ. 47 ΌῪ δῃ 
Ηοοπδοκεγ (8αο. 1.60.315). ὙἘΘ ΠδπΊ65 ἃΓ6 5: γ}}18Γ, ΟὯ6 τη θη ΐην 

“(σά ἰ5 χοοά,᾿" ἴῃε οἶμεγ “Ὑδημεῃ ἰ5 σοοά; νυϊ Τοδίαϊ ἰ8 
Ηδορτεν, ΜἘ16 Ταδεεῖ, ἃ5 ἴῃ 15. γ5, 15 Αγαϊηδίς; θυΐ, ἃ Ταρθεὶ μδ5 

Ῥδδη 5βονγῃ ἴο Ὀεϊοπρ ἴο {με τεΐξῃ οὗ Χεγχοβ, (8 ἰΔεπεϊβοδίίοι 
15 αἰ που, 88 186 Ἰοεϊίεγ ἰο Χογχεβ ννὰ5 στιτεη [ΟΥΕΥ γεδᾶγ5 Ρ6- 
Ρεΐογε Νεβετ δ 5 δάνεηϊ ἰῃ 7ογιβαίεπΊ. δίανε ἰ5 δα ἀεά 85 ἃ 
ἴογτὴ οὗ Ορρτοδτίυση. Το τνὰβ ΝΟΓΥῪ ΡτοΌΔΟΪΥ ἃ βἰανα οἵ ἴμ8 
Ῥογβίδη Κίηρ ψῇο μά τίβοη ἰο ἃ ροβίἐἴοῃ οὗ οοῃβεαιεηςοε (Καδ. 
Αὐλ.33)., ΝΟΙάοκα Βοϊά5 {παΐ ἃ ἔγιια Ατηστηοηϊία οου!ὰ ποῖ μᾶνα 

Ῥοτηθ ἴδε πᾶπιὲ ΤΟΌΪΔΕ; Ὀυὲ Τότ σὶρ ΕΥ βὰγϑ [δι χε ἀο ποῖ 
Κηοῦ, ἐπου ἢ ἀρουΐ ἵγιια Ατηπλοηϊΐεβ ἰο ἄγαν βυςἢ σΟΠΟἰ ϑΐ0ῃ5 
(Ε5.1.8), ῬεἰἸΖβοῖ συρρεϑίβ (μα [86 πδηης ἰ5 δνϊάβθηςε οὗ {με 
ψσβηΐρ οὗ Ὑδμν ἢ ΌῪ οΟἴμοσ ρθορ θα (77 ἰαρ ἀας Ῥαγαάίος,.5). 
- ἢ τας εὐὴ ἰο ἐδιοηε εὐὐῇ α ργοαὶ οὐ]. ὙΤῊε ἰεχὶ πᾶν θεὲ στοηρ, 
Ῥυϊ (πε 56η88 18 μοί αβεοϊεά. Ὑῆδ τηεδηΐηρ ἰ5 ἐμαὶ ἰΐ νγὰβ 
ἃ ΝΕΤΥῪ στεαΐῖ εν ἰο {8686 Ἔπεπιὶθβ οἱ [Πῃ6 7εν8.---τλαὶ α μιαη 
μαά οογι6 ἰο σϑεΐ ροοά [ον ἐδ6 5οη5 οὔ 15γαο]. ὙΠΕ656 ψογάβ πᾶ κα 
5 βυβρεοῖ {πᾶΐ [ἴῃς νϑῦβθ 15 εἰ μεσ ἄπο ἴο {86 ΟΒγοηΐοϊεσ οὐ ἰ5 
τηϊβρδοθά. Νεβετ δ 5 ττῖναὶ δὲ 7εγυβδίετα 8 σγοηϊο]θα ἴῃ 
νος ΠΤ τλᾶῪ {γί δμεγ θὲ ἀουδίεα ψΒεΐμΕΓ ΝΕΠοηιδῃ πουἹά πᾶνε 
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υϑοα (ῃς ἱπηρογβοηδὶ ρῆγαβα “ἃ τλδῃ δα σομηθ." Εὐτίδευ, Νο- 
Βα ἀοεθ ποῖ ἀθβοσῖρε ἢΐβ τϊββίοη 'ῃ ΒΌΟΝ ζΈποΓα] ἰδθττῺ5 ἃ 5 
να Βηά Βετθ. Ηἰβ ρυγροβεὲ νὰ5 νΈσὺ βρεοῖίδο. ΤῈ Ἂεπεηλῖεβ οὗ 
15γδοὶ, δοοογάϊηρ ἴο {818 νεσββ, μβδα μεασγὰ οἵ ἢ15 ττίναὶ Ὀδίογε 

85 δοιαὶ δαἀνεπί, δπά ἴμεν Κπὸν {μὲ οδ]εςΐ οἱ ἢἷ5 τηϊβϑίοῃ. 
Βυϊ Νεβοιδῃ Κοερβ Ὠἰβ ρύγροβα ἃ βεοσγεῖ ὄνθὴ ἔγομὶ ἷ5 ἔθ !]ον- 
15γδο 1165.---12, ΑΥἴοΓ ἴπγεα ἀαγβ (((. ΕΖτ. 853) βρεηΐξ ἴῃ τεϑίῃρ 
ἔτοσῃ [δ Ἰουγιου δηά ἴῃ ββεϊ[ετΐπρ 5 οοπῃρδηΐοηβ, Νεβεηΐδἢ 
βίασίβ ουξ οῃ ἢΐβ ἔδτποιβ ηἰσῃϊ τἰά6. 

Ου σϊς νυ. ΟΑΞ5. .7εγ. δία. Οεϑοῖ. ἴϊ,ν.5, ΤΒΙ,. 1806,.39, αηἀὰ [86 τηᾶρ 
ἷπ Κεηῖβ ΗΠ τί. Βίος. Ναν."", ἀπιὰ εβρ. Μ|ΈΒΕΙ, ΓΒΙ,. 1903," 5., σθὸ 
848 πιδάς {86 τηοβὲ εἰδβογαίς διζετιρὶ ἴο (οἱϊονν (με οουτϑε οἱ ΝΕ. 8 
Ψ8]}. 

1 αγοξδὲ αἱ πὲρλι, 1 ἀπά α [εἰὸ τι τοϊἐε ᾽πε]. ϑϑογεον ψγὰ5 1868 

ἀεϑῖρηι, ἐμογοΐοσα [86 ἱπβρθοίίοῃ ὰ5 τηδὰθ ὉΥ ηἷρί ((μβουσῃ 

ἴδεγα 15 ἀουδὲ ἀρουΐ {818 ἴεγηῃ; Ὁ. ν. 15), ἀηὰ ψἱτ Ὀὰΐ 8 ἔενν δἷ- 
ἰομάδηίβ. ὙΒεθῈ ΜἜΙΘ ὈΧΟΌΔΟΌΪΥ βεγνδηΐῖβ 0 σοι] μαννα πὸ 
1ά64 οὗ {86 ομήεεϊΐ ἴῃ νίενν, ογ ἃ βεἰεςϊβα θοάν, ἱποϊυἀϊηρ Ηδπδπηΐ, 
ψ)}Ὸ οοὐἹά Ὀε ἰγυπίεα.---Αηὦ 1 μαά ποῖ πιαάδ κποιυη ἰο απ πιᾶπ 

τολαί Ἠν Οοα τοαᾶς ῥιεδηρ ἐπι τὴν ἤξατγί [0 ἀο [ογ «7]ογμδαίοηι). (ὦ 
ΙΔ. Κ5 “ταν Ὀεΐογε “Οοά," δπὰ {δμδΐ τπηὰν ὃ6 τίρῃξ. ὙΤΒε ραγ- 
Εἰεῖρις “τὰβ ρυϊζ{ἰηρ᾽ βιρρεβίβ (μαὶ Νεβομλδῃ Βδα σγεδομβοά 

ἃ ἀεβηϊΐϊε ρυγροβα ΟἿΪν βίπος ᾿ἰβ αιτῖναὶ αἱ Τεγυβαίεη. Οοά 
15. οοῃοοίνοα 848 ἴμ6 δυΐμοσ οἱ 4]1] σοοὰ ἱπουρμί5 (ϑῖδ. ΒΤ.335). 
ῸΥ .«]εγμδαΐθνε ταν Ὀ6 ςοηίγαβίοα ψ 11} (07 ἐδδ δος οἵ Ισγαοὶ ἴῃ 
ν. Ὁ. - πρῶ ἵδόγο τας πὸ απῆνπαὶ εὐ τῖς ἐχοορί ἐμαὶ προ τὐλίοῖ 
1 ὧς τἱἀἱπρ)] ἃ [ὐσῖμεσ ἱπαϊοδίίοη [μδὲ μῖ8 αἰἰεπάδηΐβ τεγα 56γ- 
νδηΐϑ, ρΡεσβδρβ Ρεγβίδῃβ. [1{4]} (ῃ6 σοιῆρδην Βα δε τηουηίοα 
ἰϊ πνουἹά Βανε θδεῃ τποσγὰ Πἰκεὶν ἴο αἰίγαςΐ αἰϊεποη. ΤΈΣ δηϊ- 
ΤΩΔ] νγ)ἃ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ οἠς οἵ [.6 τη 65 ψ Ὠῖο ἢ ΝΕΒοι ἢ μδα Ὀτουρῃς 
ἔτοσα Ῥεγϑβία (Ὁ. 5. ν. ὃ).--18. Απά 1 τοοπὲ οἱ αἱ {6 ναΐϊεγ ραί6] ἴο 
τ ΒΟ ὃν πέρ ἰδ μθβα]εβϑὶν δα δὰ ἔγομῃ ν. 1, ΤῈ ν] ον ραΐς 
(ν. 16.412.2 ΓΒ. 269) ἰ5 (Πς ραίε Ἰεδαϊηρ ἴο {π6 νδ]]ον οὗ ΗἸΠποτα 
(ου νοὶ υ. ΟΑ5. .6γ. 1,1π| 1. 116...) 8Δη4 οἡ ἴῃ τοβϑίοσῃ τ08]]} 

οἵ 7εγυβαίεμ. ΤῊΣ σοτγεβροῃαϊηρ τηοάδγῃ ΘηΊΓΔηςΘ 5 (Πα 78 
ξαῖε (υ. ΕΥΪε᾿Β ποίῖε).--αἀπά μρίο ἐπε τιοιρ οΓ ἐπ6 ἀγαρο»-ςῤτγίπεὶ, 

ἰ 
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ΟΥ δΔοοογάϊηρ ἴο 5οπι6 ἰοχίϑβ οἱ , ἐψε βρ-σῤτίηρ. ὙΠ15 βργίηρ 15 
μοί τηδηἰοηθά οἰβενῃεγα δηὰ οδπηοί δὲ ἰἀεη θεά. ““Ἰονατα5᾽᾽ 
(ΕΝ.) ἰβ ποῖ οοσστεςί. Νεβεπιίδῃ τηθαηβ [μδὶ ἰπ σοΐπρ ἔγοτῃ {π6ὶ 

νον γαῖα Βα ρμαββεὰ {ῃς ου]εῖ οἵ [18 βργίησ. ὙΒῈ νγδίεγ, 
τβογείοσθ, πιυβὲ μάνα οπηεγρεά 7υ5ῖ ουΐδίάε οὗ [ῃεῈ τυϊηεα ν4]}. 
--Απὰ ὠηῖο ἐμὸ ἀμηπρ ραίε] 412 1. τ)ῖῦν ἡ, (Ὡς ραΐε ουἱ οὗ ψΒΐςἢ 186 
τεΐυβε οἵ τῆς οἷζγ νᾶϑ5 σιτία δηά 30 τηὶρῃί Ὀεϊίεγ Ὀε οδἰ]εὰ {8 
βαιῦαχε ραίε. 1 νγὰβ ργοῦδῦϊν ἴ86 βουΐμεσγῃ οὐἰ]εῖ.---Α ὦ 1 
τος ἱπδροοίέηρ ἰ᾿6 τοαῖϊ οΥ «.]ἐγωεδαίοηε τυλίοῖ μαά ὅεεη ῥμϊεά ἀοιοη, 

απὰ ἐϊξ ξαίες μαά ὅεον δωγμοά ὃγ βγε]. ΑἸ] οἵ δὲ ἰεαϑδὲ ἃ ρμαγί οἵ 
τὰς οἶδιιδε 15 8ὴ δαἀάϊιίΐοη ΌνῪ ΒΕ. τὲ τερϑι οῃ ἱπίεστιρίβ (Βα 
βυςοίηςΐ 5βἴογυ οἱ ἴῃς τε. 

14. Α4πά 1] ῥαΞεεά αἱοπρ τρηο ἐλ ]ομμίαὶη ξαίο] 315 τ23, ὙΤῊΪ5 
Βαΐε νγὰβ ργοῦδῦϊν δἱ [πε βαβίεσῃ ἰ4ε οἵ {με Τυτοραοῃ νδ]]ευ. 
π--Απά ὠπῖο ἰλιο κἴπε᾽ς ῥοοῆ, Ἰάἀεπιιθοὰ τ] [ἢ 6 ρΡοοὶ οἱ 5.1οδπὶ, 
Ῥετθδρ5 Ὀεσάᾶιιβε οἱ ΗδΖε δ 5 ἰαπιουβ ἰυπηπεὶ, οὔ, ἃ5 ΕΥ]6 βᾶύϑ, 
ΚΡεοδυβα ἰδ δἀ)οϊπεά ἴῃς Κίηρ᾽β ραγάεη."--Απά “δεγε τοᾶς πὸ 
}ίαοε [ογ ἐπε απήγμαὶ ἰο ῥᾳ55 μπάογ πιο]. ΤῊΪΒ 15 Βατὰ ἴο ὑπάετ- 
βἰδηά; ΕΥ̓͂. ἐζε δοαξὲ ἐδαὶ τοᾶς ὠριΔον 16 15 Ὀα56α οἡ Ἦ ομΐ σεάε- 
δαγε, Ὀὰϊ σαηηοΐῖ 6 ἔδι Υ τἀ Κοὴ ἔγοτα 1ῃ6 ἰεχί. δίερ. ἱπίεγργεῖβ 
“ΕΥ̓ τη6᾽ 85 πηθδηΐηρ “50 ἰοῃρ 85 1 5δἱ {βεγεοη,᾽ ἱπαϊοδιίηνσ 
ἃ “Ἰον Πάρε." Ηονένεγ ρσγερηδηΐ ἴΠῈ βεηβε οἵ "ΠΙ τλδν ὈΕ, 

1: 15 ἀουρεία (6 ἐμαΐ ἱπίεγργείδιίοη ἀοεβ ποί βίγεϊο 115 πηιεαπίηρ. 
--ΎῪΒα παιταῖῖνα πιᾶκοθ ἃ Ὀγεὰκ δἱ (Π15 ρἷασθε. Νεβεπιῖδῃ μδά 
Ὀεδη [ο]]ονίης {πε σουγθα οἵ ἴῃε νγ8}} δῃ!ὰ ἤονν ζοδϑ ὉΡ ἃ νδ]]ευ. 
1ι ψου]ὰ Ὀὲ παΐυγαὶ ἴο ΞΈρΡροβε ἴμαΐ ἢ γεδοῃεὰ ἃ ροϊῃὶ θεγοπά 
ΜΈΝ ἀχρίογαίίοη νψγὰ5 ἱπηροβϑίθ!ε. Βαϊ 85 ἴ8ε πλυϊε σου] ρὸ 
δἰτηοβί ΔηΥ ρἷαᾶςε ἃ ρϑάεδβίτίδη οου]ά, ἰΐ 15 ἔ8γ ἔγοσῃ οἰθασγ ψὮν δὲ 

ἀεβοσίθεβ ἴμε οὐρβίδοϊβ ἰῃ {15 νγὰν.---1δ. 4ππώ 1] τοας γοΐμιρ ἩΡ {διε 

τὐαᾶγ ὃν πέρα ἀπά 1 τος ἱπδρῥεοίίρ {π6 τοαῖ!. ὙΠε ραγεεΐρίδὶ 
ΠοΟμβίγασοἢ ἀοα5 ποῖ οοπμηθοί ψ}6}} ἡ (με ῥγεσεάϊησ. ὙΒετε 
5. ποϊμίηρ Ἵχοερὶ ἴῃς ἀουδίζα! ρῆγαϑα ἴῃ ν. 1" ἴο ἱπάϊςαϊς μαὶ 
δὶ ροίηρ ἃρ {πΠ6 νδῖ]εν νγᾶβ ἀϊα ἴο (ἢς ἱτηροβϑί δ] ν οὗ οοη- 
εἰμυΐπς Ηἷβ αἴτοοῖ σουτθθ. ϑοπιο ἰοχίβ οὗ (ὦ μαννα 7 τοᾶς ροΐῃξ 
ΜΡ ὃγ διὸ τοαάγ τυαῖϊ, (Ὰ6 νγγ}} δἰοηρ ἴῃς νδ]εν, δηὰ ἰμυ5 βυϊία- 
ὈΪν ἱηϊτοάυοσίηρ (Πς ϑἰδίεσηθεηί δρουΐ {86 ἱπβρεοϊίοη.-- -ἼΤῊς αϑὲ 
εἶαιδβε 5 θεβδὶ γοπάογεά σμὰ 1 σαρὶς ἦπι αραΐὶμ ὃγ {πὲ υαἱϊεν ραϊεὶ, 
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186 5Ξᾶπ|ε ρίαςβ δἱ ψηΐοι μα μδά βιατίϑά. ἀδί' μα5 δὴ ἱπϊεγεβίίησ 
ναγίδηῖ: σμᾶ 1 τυας αἱ ἐδ τυσαν ραίε; αγά 1 τοοπὲ δαοῖξ απὰ ἐπεγοά 

ἐλγομρὴ ἐπε ναῖον γαίδ. Τὶ ἀοε5 ηοΐῖ, Βονγενεῦ, οἰθᾶγ ἃρ 186 α1- 

Βουϊεβ. οἱ Νεβοι δ 5 ἴοὺγ οἱ ἱηβρεοίίοη. ὙΪβΒ νεσβα 5. ἴῃ 
ἴαχε ρατγί ἃ τορείϊοη; “1 νγᾶ8 ἱηβρδεοίίηρ [86 τγα}} ̓ 15. μ6βα 1658 
δίϊεγ ν. 15, 

Τῆδ ράββᾶξε νν. "2-.6 15. ΝΈΓΥ Ρεγρεχίησ. Τῆς ἰακίηρ οἵ {86 ἐτρ ΌῪ 
πἷσῃὶ 15 ἐχρίδίπεα δἰπιοϑὲ ἴοο βαβϑίϊν ὈῪ ἴῃς πϑοαββὶν οὗ βϑϑοσθου. [Ι͂ἢ 

1δε Βτβὶ ρίδαςς, Νεῖ. ἀΐϑοϊοβεβ ῃἰβ ρυγροβε ἱγσυπηθαϊδίεἶν ὑροη ἢΐ8 γεΐυσῃ 
ἴτομι δἰβ8 'άθ. Αἱ {δαὶ {ἰπιὲ ἔμετε 58 ἃ ἰᾶτρε σορϑῃην οὗ ποῦϊας, 
ΡΓ. εἰ αἱ. ξαϊμετοά. .,)α5 [818 εαγὶν ἴῃ ἴῃς τηογηΐης οἵ 3511}}} δὲ ἰσῃιὉ 
ΤΒεη ἰ{ ἴἃ ψὰ5 ἀδεὶς θπουρῃ ἴο βογθεὴ [86 ραγίν ἔγοτῃ ορϑεγνδίϊοῃ, ἷξ 
πουϊὰ ϑυτοὶν Ὀε ἴοο ἀατὶς ἰο τδκε ἃ βδιἰβέδεϊοσυ ἱηνεβϑι αϊίοη οἵ {86 

ςομαϊείοη οὗ 86 ψ8|15. Τῆς εχδινϊπδίίοη στηϊχς ἤανε Ὀδθη ταδᾶς ἴῃ 
186 ἀαγείπις τ Βουΐϊ υπτηδϑκίης {μῈ οδ͵]εςῖ. Ης οουἱά δανςε ἀείετ- 
ταϊποαὰ {86 ςοπαϊτοη οὗἩ (ἢ νν8}15 βυιβιςϊεο]ν πὶ βουϊ δοΐυδν ἔγανογθ- 
ἵπῷ ἴῃς οουγϑε οἵ ἴ8ε ψ4}}. ΜΒ. πέρ τεσὺγβ ἴῆγεε {{π|65 ἴῃ 186 ρᾶββαζε, 
διὰ ἐνεγυνθογε ͵ἰ8 Ἰοοβοῖν ἴἤγοντῃ ἰῃ. Ιὲ τῇδὺ δὲ παῖ ἴῃ 6 ρῇγαβε τγὰ8 
δἀὐάεὰ ὃν δὴ οὐϊίοσ, γβο ἀξεπηθά ἰξ δῃ εβϑεπεϊαὶ ρασί οἵ [δε βϑεογεῖ ρυζ- 
Ῥοβ6 οἵ ἴδε ἐτΐρ. 

16. Νοι ἐδε γμαγάς ἀϊά ποῖ ξηποιῖυ τολογε 1 μαά ρομα πον ιυδαὶ 1 
«ὔὧας ἀοΐμρ). Οὐ ἰεχὶ μᾶ5 γμίεγς, Ὀυϊ γμαγάς 85 (ὦ ἰ5 Ῥεϊΐζοσ. 
Ἀμῖονς γβοὺγβ ἰῃ ν." δῃὰ ψου]ὰ ποΐ βίδπα ἰπ θοἢ ρῥίαςοβ. Ν ῆο- 

ταΐδῃ παά Κερί ἢῖ5 σουγϑα βεογεῖ ἔγομι ἴῃ6 ψνΐομπηεη, ἐμοῦ ἢ 
[8ὲν τυβὶ πᾶνε ψὐϊμεϑϑοα ἢϊ5 ἀδραγίυτε ἀπά τεΐυσῃ. Ῥεγῆδρ8 
να Βᾶνε ἴδ [6 ἐχρίαπαίίοη οἱ ἢῖβ8 σοτηΐηρς δος [Βγουρῃ 186 
5816 ραΐε ὈῪ ψ οι Πα δὰ ροὴβ ουΐ, 88 [μὲ ποιὰ ῥγενεπί 
ἘΠ εῖγ ϑυβρθοϊίηρ 815 σϑδὶ ἱἘἰπογάτυ.--- ἀπά ἰο ἐμὰ Τμάσδαης ἀπά ἰο 
ἐπε ῥγίοσίς αγια ἰο ἐδιο 1,ευΐδες ἀπά ἰο “16 οἤέσεγς αγὰ ἰο ἐδ γεϑὲ ἀοὶηᾷ 
ἐδε τοογᾷ 1 μαά ας γεὶ πο τιαάς κηοιυμ] ΒΌΡΡΙΥ τολαί 1 τος αδομέ 
το ἀο ἴτοτῃ ν.". “1μεν 5 15 βυιδϑεϊυἰ6α ἔογ “ΠΟΌ]65᾽ οἡ [868 

μακἰβ οἱ (. 5111 νὰ σδῃποῖ Δ΄ ἴοο πιο βίγεβϑ ὁπ [δε ἰοχί, 85 
1ξ Ρῥ]δίηϊν Ὀεΐγαγβ τοϊουςμίησ ὈῪ ἴδε ΟΒτοηΐοϊεσ. ΝΕ δἢ 
οἴϊδθῃ υϑὲ8 16 ρῆγαβθαε κοῦ ]65 δπὰ ἀδρυῖίεβ᾽ (οη {με86 οδῇ- 
«οἶ41}5 Ὁ. Μεν. Ἐηπ4.122. 18εὲ. ΟΑΒ. “ἐγ. 1,,.). Ῥὰϊ ΒῈ που] ποῖ 88. 

“δηὰ 86 τεβὶ ἀοίῃρ [86 ψόοσκ,᾽" 88 μαΐ 15. δες ραϊης. ΤῊ 8 
ῬὮγαϑα ἰῃ ΕΖγ. 3) ἰβ υβϑὰ οἵ ἴμ6 ἰθπιρὶο- υλ]άετβ; ποσὰ ἴἴ τεῖθῦβ 
ἴο {με ψ4}1- θυ] ἀογβ δηὰ ἰ5 ἀὰς ἴο [με (τγοηίοϊογ, Νεβοτ δ᾽ 5 
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ΡὮγαβα ἰβ “18ὲ ὩΟΌΪ65 δηὰ ἀδρυῖίεβ δηά {δε γεβὶ οὗ {86 βθορὶε" 
(45...2})᾽. “7υάδαη5᾽ Βεῖα ψουἹὰ ἱποίυάα 411 (μ6 οἴ βεὺ οἶδβϑοϑβ. 

ὙΒε ἔδοὶ 15 ἀραίῃ επρμαβίβοὰ {παὶ ΝΕΒομ Δ Βδα ποῖ γεί ἀϊ5- 

αἰοβδοά (δε οὐ͵εςΐ οὗ [18 πηϊββίοη Ἄνθη ἴο {86 δἰσῃεϑὲ οδιςίδὶ 
εἶα55θε5β. Ὁπὲ} μὲ νὰϑ τεδαν ἴοσ δοίϊΐοῃ, {πε οδ͵εςνε Ροἰπί 
ψουϊὰ ποΐ θὲ τενεδὶϑα.-- -17. Τῃ βοπῖθ νὰν ποῖ Ἔχρί δἰ πϑα ἔμογα 
μδὰ πον ψαίπογοὰ δρθουΐ 186 Ὡ6ῊῪ εἤνου ἃ βοᾶν οἱ οβῆοΐα]5 δπά 
οἴδποσβ, δπὰ ἔοσ (86 ἔγϑοί {{π|6 Β6 πιά ῖκοβ Κπουσῃ [Π6 βθογεῖ οἵ δ΄5 

οομλΐης ἴο [Θγυβα] πὶ. ΕἸγϑί, μ6 ἄγουβεβ {με ῖγ ἀρργεοϊδιίίοη οἱ 
186 Ὁ ΠΔΡΡΥ οοπάϊτίοη οὗ αϑαῖτβ: γομ ῥεγοεῖοε ἐῆε εὐὶΐ σἰαΐξ τῦὸ 
αγε ἦρι, ἐμ ἐμαὶ 7ογμδαίεηι 1ΐ65 α τυαδίς ἀνὰ ἐΐξ γαίε5 αγε δωγποά τοῖα 

νεῖ]. ὙῊΪΒ 5 (86 οὐϊ-τερβαϊθα ἀδθβογριίοῃ Ῥαβθθά οἡ 1". ὙΒεη 
[Ο]]οννΒ {με ἐχβοσγίδ[ίοη ἴο δεῖ: οορδ σά ἰεί μι δμεά {86 τοαῖ! οἵ 
Ἱεγμδαίονι απά τοῦ 5}α]} δὲ α γεῤγοαοῖ πο ἰοπρεῦ]. ὙὍΒδ τεϊυγηΐηνς 
ΡΣ στίπαβ μδὰ το]ϊὰ Νεβθηλίδῃ δἱ τε Ῥερίπηΐηρ (παῖ [ΠῈ 76νγ8 
ΨΈΓΕ ἰῃ σοηίειηρί, τἢ. 80 ἰοηρ ἃ5 {86 οἷν ψᾶ5 ὑπρτγοίεοϊεά ὈῪ 
ψν8}18. [ΠΟῪ πιιϑί τεπιδίη {86 Ρυς δηὰ βοογῃ οἱ ἐδμεὶγ πεὶσῃθουζβ. 
- 18. ΤΒε στερυϊ]άϊπρ οἵ [με νν8115 οἱ [Ἔγυβα]θπὶ τγᾶ5 ἃ Ὀἷρ απάετ- 
ἰακίησ. Νεβογηϊδῃ νᾶ ΠΟ πεδι-ϑρῃίθα ἔδηδίὶς σοίηρς ἴο ψᾶγ 
ψίϊπουϊ τεοκοηίηρ ἴμ6 οοδί. Ηδς αἰἷά ποὶ ἀεβῖτε ἴο Κίπάϊθ δὴ 
ΘΠ υβῖα8πὶ αυΐϊοῖς ἴἰο Ῥερίη δῃὰ βοοὴ ἴο επά. Ηδς ρτοροβϑά ἰο 
ΟΔΙΤΥ (δε ῥχο͵εςὶ ἴο 115 οοποϊυβϑίοη. Ὑδογείοτε ΒῈ ον ἀἰβοίοϑαβ 
ἔνο ἔδοῖβ ψΒῖοἢ ψοεσὸ (86 ἑουπάαϊοη οἵ Πὶ5 οοηβάδηςθ. ΕἸγϑί, 

Βα [6115 ἔβοῖὰ μον σοά δὰ δἱ ὄνεῦν ροϊπὶ ορεπϑὰ {86 νὰν Ὀοΐογε 
Βῖτη; δπὰ βεοοῃηά, Βονν με νγ85 βυρροτίοα Ὀγ {86 δυϊδβουῦν οἵ δὲ 
Κίηρ. [Ιπ [ἷβ τεοοσά, βου, Βα ἄοεβ ποῖ ρυΐ ἄονι ψμδί μὰ 
5814, ἴοσ (μαὶ ψου!ὰ Βὲ ἃ γόξωριξ οἱ 11--25; Βα ρῖνεβ ΟἿΪΚ {δε 5βυῦ- 
Ἶεοὶ οὗ Βἰ5 δάάτεβϑ: σμά 1 γευδαϊφ ἰο ἐδιοηι ἰπδ μαμά ὁ »εν Οοά, ἐπαὶ 
“4 μαά δέον [αϑογαδίε ἰοιυαγάς ηις, αμά αἶδο ἰδ τυογάς οἵ ἐκε κἰπξ 
τολίοι κα καὰ «ῤοῖοη ἰο τιε]. ὍΒς βεῆβε 'ἴῃ ἡ Βῖο ἢ ΝΕΒΟΡἶΔἢ υ565 
μαμά οἵ Οοά Ὀδοοτηεβ οἶδα πον; ἰΐ ἰβ σμίδαμοε ταῖμεσ [Πδὴ 2οιοετ, 

85 ΒΒ." ., Οὐοἀ δὰ Ἰεδὰ Βἴτῃ ἴο {δε Κίηρ᾽5 ργέϑεποδ δὶ ἃ ἴδ- 
νουγαῦ]α πιοτηθηΐ, Βδὰ πηονεὰ {δε Κίηρς ἴο ποίς [ἷβ ἀεργεββίοῃ, 
μὰ οδυβεά Ηἰπὶ ἴο 5σρεὰῖκ {86 τίρῃϊ τνογάβ ἴο τονε ἴδε Κίηρ, δπὰ 
μὰ ἱπάυςοα Ατίάχεγχεβ ἴο σοὶ. σ 18 411 Ηΐ5 τεαυεβίβ.- -ἼΠ6 
Τεβί οἱ {με νεῦβε 15 ἀἰβηςυτ, ἀηὰ τὰ μανε την τεδάϊηρθ. ΜΤ. 
845: σμά δεν βαϊά, τοῦ τοῦδ᾽ τὸ απὰ ὀμμά; αμπά ἐλεν οἰγεμείδομοά 
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ἐκεῖν καπάς 707 ροοά], τλαίης [85 {με [ἀνουγαθ]ςε τεβροηβα οἵ {86 
ΠΟΡ]65 πὰ ρθορὶβ ἰο Νεβθπιίδ 5 ρ'εα. 1ῃ (ὦ δπὰ Ἦ πε βπά: 
απ 1 Ξαἱά, ἰδέ μ5 Ἡρ απὰ ὑμηα; αμά ἐμεὶγ παπάς τυεγε σἰγεηρίμομοά 

ον ροοά; οἵ: αμά ἐδι656 δαϊά [0 16, τοῦ τοῦ! τ ἀπά διά, απ πον 

«ὐεγε εἰγεπρίμοποά, απὰ ἰπεὶν παρά τυας [ογ ροοά. )ὴῆε ἅτε ἴῃ ἀουδί, 
τεγείογθ, ψ Βοῖμοσ (815 15 {π6 ὅπ4] Ἔχῃοσγίαϊίοη οὗ Νεβοπιίδῃ, ἴο]- 

Ἰονίηρς παΐυγα!]ν ἢἷ8 τθοῖϊΐα] οὗ {8ε συϊάαποε οἵ Οοά δηὰ {δὲ ἴα- 
νου οὗ (δε Κίπρ, οὔ {Π6 δββϑοηΐ οὗ [86 ΔϑβθειηὈ ]Υ ἴο δὶ5 ἀρρεδὶ. 
11 νουἹά ρυΐ 5 οῃ [δε τρις ἴγαοῖ 1 τὰ οσου]ά ρσεῖ αἱ {6 ἵἔσὰα 
56 η56 οὗ “βίγεηρι βεηίηρ ἴῃς Βαηάς.᾽ γε ποίς {μαὶ Νεβοη δ ἢ 
1.565 {86 ρῆταβε ““ἴογ ψοοά᾽" ἱπ {Π6 86η86 οἵ ““δυβρίοἰουβὶγν,᾽" 519, 
1 1} ἀρρεᾶγ ἔυτίμεγ ἰμαΐ {με86 ννογάβ ἴῃ 4}} {μεὶγ νατὶβά ἰῃ- 
ἰεγργαίδιουβ στρα] πιᾶκα ὯῸ 56η56. [1ἰ 18 οἰθᾶσγ {πᾶὶ ψὰ Βανὲ 
ὯΟ 5ίἰδίετηδηΐ οἵ ἴῃς δοΐυδ] θερὶ πηΐηρ οἱ {π6 σουκ οἡ {8ε νγ}}5; 

Ῥαξ νν. 15 “- πΡ]ΥῪ {Βαϊ {8Ὲ ψογκ μΒα5 θερῃῃ. ΤῇῈ ψογάβ θείογε 

15 πᾶν ῬῈ τεπάεγεα δαυδ}ν τν6}}: ἀπά ἱμοὶγ παπάς ἰοοῖ μοϊά απ- 
τρίιοϊομεῖγ. ὙΒογοίοσε 1 ββουϊά [οἷον (ὦ 'ῃ ρατί δῃά ἰγαῃβὶαΐα: 
ἀπά] Ξαϊά, ἰεἰ 5 τ ρ απὰ δά! ἀνὰ πεῖν καμάᾶς ἰοοῖ κοϊά ἰοΓ {δε 
τὐον ἢ] αμδρῥϊοϊομοῖγ. 

19. Α5ἀ ϑαπϑδαϊαί εἰ αἱ. βεαγά]. ὙΒΟΓα 15 ηο οδ͵εοϊ δῃὰ ψ 
Βᾶνε ἴο ἱπίεγ δῖ {ΠΥ μεατγά ἔγομι {με ῥγεσθαϊηρ δηὰ ἔγομι {Πεῖγ 
δοίίοηβ. Νον {μεῖγ οβατρε δπα ΝοΒεπλ 8} 5 ΤΈρῚῪ 5ῃον {παῖ 1 

νγᾶ8 [86 Ὀυϊ]άϊηρ οὗ {με6 νγν8}}5 ψ Βῖοἢ ἐχοϊίθα {μοὶ γ βοοση. Τμδὶ 
ῬΓΕΒΌΡΡΟΞΒΕΒβ ἴδε ἱπίεγργείδίίοη ρὰϊ ὑροη ν. 18, ΤΏΘ ἐποπν μδά 
Βεαζά, ποῖ οἵ ἃ ρίδῃ, θυΐ οὗ δῃ δοίίοῃ, {μ6 ψοσῖκ οῃ {86 τν4115.-- 

Α {δἰτὰ δηθπιν 15 παπηθὰ ἤεγὰ (((. ν. 19), Οεσἤοηι ἐπε Αταδίαη) 
Ὁ. 61.3.6. ἴῃ (Πε ἰαβῖ ρίδοε {πΠ6 πᾶπιθ ἰ5Β σασῆρη. ὙΠΣ ἴοθϑ ἃσα 
811 ἐογείζιειβ ἀπά {86 ρεηῖς παπλῈ 5 δά ἀδἀ ἰο 5ῃον {μαι [δοΐ. 
ΤΕΥ σεγα εν θπίὶν Κοερίηρ ἃ οἷοϑε δηᾶ θαίοιβ ας οῃ 

7εγυβδίθπι, ἐϑρεοῖδ!!ν βίπος {π6 ἀττῖναὶ οἵ Νοβοη ΐδῃ 1 ἃ Ῥοτ- 
βἰδῃ εϑοοτί. ΕῸΓ 80ΠΊ6 {ΠΠῚ6 ΠΟῪ ἃ ἰᾶγρε ρατὶ οὗ Νεβοπλδῃ᾽ 5 
βίογυν σΟῃΟΘΓΏ5 18 ἴσου δ]ς ] {Πε586 ἐπαπιθβ. Μακίηρ ἃ πθο- 
ἐββᾶγΥ ΠΟΥΓΘΟ ΘΙ ἔγοπι (ὅ, (μ6 ἰοχὶ σοπίίηυιο5: σπά ἐΐον κοϊά τι5 
ἐπ ἀογίδίοη; απά δον σαν τἸΡ0 μ5 απά 5α]4]. ΜΤ,., Ιδοκίηρ 

“Δηά {ΠῈῪ σᾶπι υηΐο ι15,᾿ ᾿Ρ165 {πΠαὶ {π656 Ἔποπλο8 ΈΓα 
Δἰγεδαν δὲ Τεγυβαίθπι; Ὀυΐ 1ΐ ἴδ πηιοἢ ποτα ΠΠΚεὶν [μδὶ {μον Βαά 
ἴογ γϑᾶῦβ θθθὴ ῥγεγίησ Ὡροὴ (με ἀείδησεϊθθα [εν8, δηὰ Βϑατ- 
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ἱηρ οἵ 1ῃς τευ ]άϊηρ οὗ [πε τν8}15 σᾶτηθ αἴ οὔσε ἴο 7θγ Βα] θτα.--- 
Ὑνλαὶ ἐς {πὶ5 επρ ἐμαὶ γος αγε ἀοίμρ 7 Αγε νοι γαϊδὶμε ἃ τευοῖ! 

αγαϊριοί ἐμ κἰηρ 7] ὙΠδ6 ἄγβὶ χυοσβίίοῃ 5βμονβ {μαὶ ϑδηρα]]αὲ εἰ αἱ. 
[ουῃά [86 16νν5 δὲ ψοσκ; [με βεοομα 18 δϑκϑα ἱγοηίςα!ν, ἔοσ {86 Ὺ 
Βα πο ἰάεα 1μαὶ {μ6 7εννβ σου]ὰ σαγτῪ ἴδε νν4}15 δηὰ γαΐεβ ΝΈΓΥ 
γ Ὀεΐοτε {πεν πνουἹά θὲ 40]6 ἀραίη ἴο ἄρρεᾶγ ου {86 βεθῆς σὰ 
Ῥαίερ-ΤΆΤη5 δηὰ ἴοσοθεβ. [{ ἰδ (6 βᾶπιῈ σβάᾶγρε τηδάς ὉΥ 
Εδθυπὶ ἰο Ατίδχογχθϑ ἰῃ ΕΖγ. 412 5..- -20. Ιη ἶβ τερὶν Νεδο- 
τηΐϊδῃ ἢγϑὶ δἀάγοββοβ ΠΙΠΊ56}1 ἴο {πε ῖγ 1εϑηρ δὲ 186 76νγβ᾽ δὲς 
υπάοτγίακίηρ: ἐλε Οοά οἵ βοαυον: τοῦ! ῥγοσρεν τ], ζ΄. τ". ὙΒεὴ με 
1Ὡτοννβ ΟΗ͂ 4}1} ἀΐβρυΐβα, ψῖο ἢ νου ἱπάεεα μὲ ναΐῃ πον: αμά 
το αγὸ ᾿ἰξ δογυαπίς ; τ06 τοῦϊῥ με ἀπά διε]. Βαὶ (ὦ Βᾶ5 ἃ ἰεπιρέϊης 
νατίδηϊ: τοῦ αγό ᾿ς ἱπμοσοη δογυαης, ἰΠαϊ 15, ἱπηοσθηΐ οὗ Δὴγ ἐν} 

ἀοβίρῃ δραϊηδὶ {86 Κίησ. Βαυΐ ἰῃ (μαΐῖ ςαϑεὲ [86 δηϊεοδάθηϊ οὗ 
“ἢ 15᾽ 5ῃουϊά θὲ Ατΐδχεγχεβ σαῖμπεῦ ἴμδὴ “Οοά." Νον ψβεη 
Νεβεπιΐδη βαγβ “Μὰ ἅγα [ἷ8 βεγνδηΐβ," ἴῃ νὶενν οὗ [ῃ6 σβάγρα 
7υ5ὲ τηδάς νγὰ ἱπεν:αθν {μηΚ οὗ {πε Κίηρ, 85 1 Νεβει δῆ μδά 
5814, “τὰ ἄγε δῖ5 ἰΙογαὶ βυδ᾽εςϊβ δῃὰ 85 βϑυο ἢ! νὰ ἅγτὲ θυ ]άϊηρ.᾽" 
Τὶ 15 δἱ ἰεαϑί ροββίθ]α [Βαϊ ἃ εἰδιιδεὲ Βὰ5 ἀσορρεά ουΐ, ἀπά (Βαΐῖ 
ΝΕΠοΉΔῃ 5α]ὰ (μὲ σοα που]ά ἔυγίμεῦ ἴμοπὰ, (Β6 Κίηρ Βδά δρ- 
Ργονεά {δμεὶγ σόσκ, δπᾶά ἴμῸν ψεῦε 815 ἰογαὶ βυθ)]εςίβ. [ἢ [5 
ΔΌΡΕΔ] ἴο Βἰ5 ἕο] ονγεῦβ Βα Βα παπιοά Ὀοΐὰ {Β6 ἔδνουγ οὗ σοὰ ἀπὰ 
οὗ {μ6 Κίηρ. ΤΠ τηθηϊίοη οὗ {πε Κίηρ᾿β δυϊμογιν που Ὀς 

[ΑΓ τῆογα ἱτηργεϑδῖνε ἴο ϑδηθδ! αὶ ὑμδῃ {μ6 στᾶοα οὗ Οσοά, δπά 
ΝΕΒΟΠΉ ΔΒ τηϊρῃς 16 }}] ποῖ ονουίοοῖκ 50 [οσηλ ἀ8]6 ἃ ψεδροη.--- 
ΎΒεη Βα ῥγοσεδάβ ἴο βεγσνα ποίϊσα ὕροὴ μθπὶ {μαΐ {μεῖὶγ ἀδγϑ οἱ 
ῬΓεγΐης ὑροη {Π6 7ενν5 15 ὀνεγ: σμά 70ὁγΥ γοις ἐμόγε ἐς ποΐμιεν ῥον- 

ον; ἨΟΥ τίρἣ! πο πιοηιοτίαὶ ἐπ 7εγμδαίονι!. ΒΥ ῥονγίέοπ ΝΕΒΟτΔἢ 
ΤΩΘΔΠΒ ΡΙΌΡΕΓΙΥ͂, ΓΕΔ] ΟΥΓ ρεύβοπδὶ. ΤῈΘ ΘΠΘΙΓΩΥ ΠΥ ανε ονπηϑά 
Ιαηά οὔ Βουβθβ, ΟΥΓὁ ΤΊΟΤῈ ὑσορ ΌΪΥ πᾶν μάνα εχδοίβα {πδθυΐε, 
ψΒΙΟΒ χοῦ] θὲ εαυϊναϊεηΐϊ ἴο ἰενγίηρ ὈΙΔΟΚ πα 85 Ὀανϊὰ ἀϊὰ 
οἵ Νά θα], ᾿ 5. 25. “ Κρ ἰβ ποῖ "7υϑῖ οἰαῖπι,᾽᾽ Εγ]ε, δες. Βεγία., 
ὈῬυΐ ατμογν. ὙΒαῖ {8686 δηθη 168 οἰαἰπχοα ἃ σεγίδίη δυς ΒΟΥ ΕΥ̓ 
ΟνΕΓ {86 Ρβορὶς οὗ [7εγυβαίεπι 5 5Ββοσῃ ΟΥ̓ {μεὶγ βυρβεαυεηΐ 
δοίίοηβ, 8Δη4 τηδυ 6 ἄμε ἴο 1μ6 ἄθογθα οἵ Ατίαχεγχεβ (ΕΖ. 417-32). 

Μεριονῖαί 18 ἰηϊεγργοίθα 88 πηθδηΐηρ {πᾶΐ {πεὶγ ἀεβοεπάδηξβ 
ββου]ά μβανεὲ ἢο ρίδος ἴῃ 186 σοτηπιυηὶν οἱ Οοα (Βεγίἢ. 516. 
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Β.-Ἐγ5.), ἃ ῥγοοῖ οἵ {πεὶγ ραβδὶ Ἴοπηθοίϊΐοη ἢ Θγυβα  επὶ 
(Ε.)16); Ῥγοοῦ οἵ οἰ ἄζεηβϑμιρ (ΒΏ8Β.); 1 πιὰν θὲ υϑεά ἴῃ ἃ βεῆεγαὶ 
Ῥτοδὰ βεηβ6: ἴῃοσα Ψ1}} ποΐ ΡῈ ἃ ἰΐηρ Ὀγ ψΒϊςὮ ὄν ἴο τοι θη- 

ῬΕΙ͂ γοι; γοῦ Ὑ71}} ϑοοῃ 6 8 ἰδϊπηρ οὗ {Π6 ραϑὶ δῃά Ἴοπῃρ εΐεὶν 
ξογτροίίθδη. ΒΥ [δε τεβίογαίίοη οὗ ἰῃς ννα}}5 7εγυβαὶεπὶ που Ἱά 
ΤΟΟΟΝΟΓ 115 δυϊοπομιν δηα σου] 0 Ἰοηρεγ Ὀ6 ρθη ἴο {Π6 ταϊά 9 
οἵ τονίηρς θδηάβ ἴῃ αμπαβῖ οὗ ΡΠ άογ. 

ἽὍΜίεοδΕΙΙ ἱμέεσβ ἔγοπι ΝΈἢ.᾿8 ψογάβ {πὲ {πε 58π|ι. μδὰ οβετγοά ἰο αἰά 
ἴῃ 186 δυΠάϊηρ οἵ ἴμε ν8}}, δῃιὰ διιγι θυῖοβ ἰὩῈ αθονθ ραββᾶσε ἴο {86 
ΟἸσ., ργεβυδθὶν ἴοσ {5 γεᾶϑοι (1.1), ὙΒΕΓΟ 8 ποίη ἴῃ ἴῃς 
τοσλδσκβ οὗ ὅδ ηὈ. ἴο ᾿πάϊσαϊε δὴν βυς ἔτίεπα]ν ρυγροβε, ἀπά Νεὰ. ἰ8 
τοί ἀδοϊηΐηρ 8 πεϊσῃρουτσὶν οὔογ, θυΐϊ βεσνίηρ εἰαρμδίϊς ποίϊος ου 86 

581). [ῃδΐ, βίηοε ἢδ 8 με ἀΐγεςὶ τεργεβεηϊαϊίνε οἵ {ῃ8 Ῥεῖϑβ. Κίηρ, ἐμεῖς 
ἱπιεγίεσεηςς τἱτὰ ἴμ6 76 ]ϑ ἢ ρεορίε νν1}} ἢῸ ἸΙοησοῦ θα ἰοϊεγαϊθά, 

10. 053)0] ὦ Σαναβαλ(λ)ατ. ΤΈΣ πᾶπιὲ 5 ΒΑΡ. 5:η-εδαϊ!, οσ δος. 
ἴο ἽΝ ΠΟΚΙεγ δέη-ημδαϊ ἢ, θὰϊ Ηδαυρὶ ποῖεβ ἐμαὶ 1815 » ἴῃ ΒΔδΡ. ἰβ οἴΐεη 
β]εηΐ (αὐτμ6- Βαιΐθη,.7). Οδ ργεβοσνεβ {μ6 ργοηυηοίδιίοη Ὀεϊίοσ 1Π 8 

ΜΤ.-- πὶ ἼΩΡ Πη219] 8. Ἰδοϊκίηρ ἴῃ ὥβΒ, δαξ 48 γε Επά αὐτοῖς ἔοτ οπὺ ἴξ 
15 εν! ἀεπὲ ἐμδὲ [8 οπιϊββίοῃ '8. ἃ πιϊβίακε.--- } ΠρῚ] βϑουπ5 ποσὰ {ἴΚὸ 
τῃς Ογ. ἰβδῃ Ν. ὙΤῆἊἪ νογάβ αγὲ ἰδςκίηγ ἰὴ ὥΒΑΝ, 816 Τ' [65 ἃ νϑ., 
χκαὶ ἐλυπήθησαν ΞΞ γπ}} (7).---11 15 δἰπιοβί δῃ Ἔχδοΐ γεργοάυοϊίοη οἵ ΕΖγ. 

853 οσ 186 οονοῖβθ. Τθογα ἴῃ6 νεγρϑ ἅτε μοὶ]. δπὰ γα βανε 3Φ) ἰηβίοδὰ 

οἵ τπν.---12. οὔϑυνῦ] μετὰ τοῦ Ἰσραήλθδαν, Τ᾿ [845 ἃ ἄυρ., ρτεῆχίηρ τῇ 
Ἰερυσαλημ. ὦ νγᾶ5 ἱπῆυεπορά Ὀγ ἰμ8 Ομγ.᾿ 5 "'βοῃβ οἱ 13γδε]}᾽" ἴῃ ν. 15, 

Ρειμαρϑ ἌἼνεῃ ἰο ἃ οοττγεοϊίοῃ οἵ {με ἰεχί.--- 2] ΦΒΑΝ εχ’ αὐτῷ τὸ ποῦν. 
1, [ὰ5 [86 5.6] ἀπ. ἐν ᾧ... επ᾿ αὐτῷ. 3 ἴῃ (5 56η56 ᾽β8 30 γᾶγε δηά ὃν 
80 ζογηοῃ ἰμαῖ γχὲ πιυϑὲ βυβρεοὶ ἴδε ἰεχί.---18. πον ΝΠ] (ὦ ἐσδηβ!ῖι- 
εγαῖεβ γωληλὰ, ἴο ΨΈΪΟΙ νγα Βπὰ 8 σοττεοίίοῃ ἴῃ ΣΝ, νυχτὸς. Υ(, 15, εἰ νίησ 
18 ἐοτγπγίηυβ δὲ ἴ8ε νδ]]εν μαΐς, βῆονβ {μὲ {86 ἰεχὶ ἰβ ϑουπᾶ, τσοὺ ἰβ 

ΤΕΣ ΙΩΪΥ ὑπηδοδβθαγν δέζεγ ν.}3, δῃηά ἰβ 8 ρὶ.---Ἴ)}] Οὖ συχῶνδαν -- 
ὈΣΝΠΣ; δράχοντος.---Ἴ22] συντρίβωνΒΑΝ, χατανοῶνξ», Ἡ οογιςἰδεγαδαν, 50 

ν.5, Το ἴοιπηοσ βίδμάβ ἴοτ Ὁ δηὰ πηᾶῖκεβ Ὧο βθεῆβ6. 2 οσουτ5 
ΟἿΪν Βεγα δῃά ἴῃ ν. "5, Βαϊ ἐπδϑεοί 15 Ἐμ 6 βϑεῆβε γοαυϊγοᾶ.---ΠὙ] τείχειβαν, 
τείχεσινϊ,, νπμγι ἘΠ: ροΐηῖ ΓΌΥΊ.--- ΣΥῸΣ] ΟΥ̓ΟΤΥῚΡ ὉΠ 85 ΟΥ.; ἰπ τ 
ΤΙΣΊΡΌ; ὦ 88: ὃ αὐτοὶ χαθαιροῦσινβΑ Ν, τοῖς χατεσκασμένοις,.---Φ ΓΝ... ὝΦΝ] 

8α5 θθεῃ δἀδὰ ἔγοτῃ 15. ὙΒΕγα ἴ8 Ὧ0 70 ΡίεγΥ ὈῪ πηϊς ἢ γε δ ᾿οὶῃ 

τ ἴο [18 οοπίεχὶ. Ὗνε πιΐσμιὶ γεϊδίῃ ὥσΡΟΠ ἜΦΝ, θὰ (Πδὶ [4115 ἴῃ ν. 15, 

Ιπάεοά, [88 ψΒοΪε οἵ ν." ἱπιδιταρῖβ (με πατταίϊνε οἵ ἴῃς ἱπίπογατν δπά 
περ εβ8]ν πιο ραίεβ ν. 16, Ηουΐβτηξ τεϑβ 9. ΠΡΦΝ, οοτηρατίης 
Αταπὶ. νοῶν, ΕΖγ. 55", δηὰ δε ΐενεβ ἴῃς βγβὲ ποσὰ [88 ἃ βρεοῖΐδὶ δ- 

οὨἰϊεοίατα! πιηρ. {πὸ φαίο- ἰγμοίμγε (ΖΑΊΨ. τροογ," 1.).--1 4. γ»ὴ] ὦ τοῦ 
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Αἰνάβκ, Αἰν, τ. κηγῆς".--δ. "π)2] ὦ ἐν τῷ τείχει χειμάρρουςΒΑΝ, διὰ 
τοῦ χειμάρρου -- ὉΠ)" ΓΌγΠ2. ΤῊ ἔογμμεγ γεδάϊης ἰβ ποῖ ἱπργοῦ.---τ}Ὁ] 
8 ἃ εἰ. οσ (Ὡς οοττυρίοα πᾶτε οὐ {86 νδ]]ογ.--ϑνϑν]} Ἰδοκίηρ ἰη ὥ. ἵὲ 

͵β θεἰξεσ ἴο οτὰ. ἰῃ ἴῃς βεοοῃμά ρίδος δῃά ἱπίεγργεϊ ἴμε ἄγβὶ δάνεσοί ιν. 

--Ἰ ΝῊ Φ καὶ ἤμην τ ᾿πμὶ, Οἵ [65 καὶ ἤμην ἐν τῇ πύλῃ τῆς φάραγγος. 

χαὶ ἀνέστρεψα. καὶ διῆλθον διὰ τῆς κύλης Γαι. [Ιἰ 5 ἀἰβῆουϊ! ἴο 5877 

ἩΒεῖμοσ 1815 15 μα οὗ [-᾿" ἐγθαιιαπὶ οοστες 05 ἔσοα ΜΤ', ὉῪ δά ἀϊξίοη οἵ ἃ. 
δεπυΐης ἱεχί.---16. οὐ οπ]. Ἐά. νι ὦ οἱ φυλάσσοντες --- ον ἸοΦη.---οὐ ἡ] 
τοῖς ἐντίμοις ΑΝ, Λευιταις.---Ὅ.}.0Ὁ] οπι. ΒΑ, Βαξ [86 σοπιρἰπαϊίοη ον νι 
"2201 ἰβ σοπηιοη ἴῃ Νὰ. (45. 12 51 75) Ὁ. Ὀτ ἰοῦ τὸ, ]5.5 Ἢ} 7 τλδῪ θῈ πη 
᾿Αγδιηδίϑβσα; ς΄. 159" Ψ, ΕΖγ. 5.6; ἴ86 τηηρ. ἰβ 18 βᾶτηςε, μῥ ἐο ἐδε ῥτέξεπὶ. 

Τι πᾶν Ὀ6 ἃ ἱχῖ. οτσ. ἔογ ππρ τ Ρ.--1ή. 0] ΒΑΝ ἐδόθησαν Ξε ὉΓ).---18. 
ἢΜ] πρὸς Β (ὉΝ) τοῦςΑΝ (τιν), περὶ» (Ὀ}), τκ 15 οοττεςῖ, 85 ἰξ 8 υβοὰ τ τὰ Ὁ, 
τε οἰδεῖ οὐδ). οἵ {πε βᾶπιθ νὉ. ἼΩΝ. τ Ὁ ΝὉ καὶ εἴπαβὰν τ- “οκὶ. Τὶ 
βδονβ ἰπδὶ ἴξ 8 οοττεοϊηρ δπὰ ψ1}} ἰεσανεὲ ἢο ἀουδὲ δρουΐ ἴδε βεῆβε: 
καὶ αὐτοὶ εἰπὸν μοι.---π5}} Οἵ τπακεβ ἃ βεραγαΐε οἴδυϑε δηὰ γεβϑάβ 85. 
χαὶ ἣ χεὶρ αὐτῶν εἰς ἀγαθόν. ΟΒΑΝ πηαῖε5β αἱ χεῖρες 500]. ποῖ ΟΡ]. 
Βεγί. βαγ8: “ρβρεσῇδρϑ ἴῃς νῇ. βῃου!ά Ὀὲ ροϊπιθά 859 ἃ ρ858.""; δυΐϊ (Ὡς 

Ῥᾶ58. ἀοε8 ποῖ εἶβνγ. οσσυγ, δηὰ τὰ Βανα πὸ γγδιτϑηϊ ΒΟ ἴοσ ἃ ΠΟῪ ἴογπι. 
Ι 5ῃουὰ τὰ. Ἴδινὶ τῖξ ὦ δηὰ ροίΐηϊ 101π5. ΠῚ πλὴν σάγα {86 ΟΡ]. ἴὲ 

πουϊὰ οογίαίγ μᾶνα τν Βείογε ἰϊ.---19. ὃν ν2»]. Νονβεγε εἶϑε ἰ5 
ΤΙ ἴΟ]]ονσεὰ Ὀγ ὅν; ἰδ ἀϑυδ}ν ἰδ κα5 ἀΐγεςὶ οδ]., (μου σα οσοδβίομδν τα 

δηά. ὔδΑΝ μα5 χαὶ ἦλθον ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἑ. 6., ἸΝ12.), δῃά (δαὲ ἰ8. ἴῃς οοτ- 
τεςὶ ἰεχί (υ. 5.).. ΟΦ" μας Βοσὲ αἷϑο δε οτ κίπαὶ ὦ -Ἐ ἃ οοττγοοϊίοη ἔγοπὶ 

ΗΕεΡ.: κατεφρόνουν ἡμῶν καὶ ἦλθον ἐφ’ ἡμᾶς.---20. 072] ΟΒΑΝ χαθαροί Ξ- 
Ὁ). Τ' Βα58 ἴ86 υϑυδ] ἀμρ., καθαροὶ ἀναστησόμεθα. 

ΝΕ. 31... ΤῊΞ ὈΙΒΤΒΙΒΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞΕ ὝΟΒΚ ΟΝ ΤΗῈ ΜΑΙ. 

Ιῃ τ8ε |15ὲ οἵ 186 νγϑ]]- Ὀυ ] ἀθΓβ 85 ἰϊ βίδη 5 ἴῃ 1Βε ἰοχὶ ἔΒεσε ἀγα 30 παπιεβ 
οἵ πιδῃ, οὗ ποτ 6 ψεγε Δρρδγεπῖὶν [κεν. (νν. 11-.), ἀπ Ροββί]γΥ 1.3 σετα 
ΡΓ. Τβεγε Μέγα ἥνα σοπιρδηΐεβ οὗ (6 Ὀυ ]άογβ ΠΟ ἀγὲ πδηγθὰ οηἷν ΡΥ 
(δε ἴον ἴῃ Μ Ϊσἢ {86 ν ̓ἶνε, [οτῖσμο, Ηδβθοπαβα, Τεκοα, αἴδθου δὰ 
Μίβρϑῃ, δῃά Ζαποδῆ. ὙΠὲ μεπεδορίςαὶ ἱμίογεδι ἰ8 νΌΌῪ τιδεκοά. [Ιῃ 
32 (8565 {πε (Δ ΠΟ Γ᾽ 5 ΠᾶΤΩΕ ἰβ ξίνεῃ, δπα ἴῃ ς ἰπβίδηςοβ ἴῃ ἤδη οὗ 86 
σταπάξδίμεσ οὐ ϑοπΊῈ δυο δηςσοϑῖοσ 18 δυο. [ἢ ἃ πυμῦθε οὗ οᾶϑο8 

18ε εἰν! οδῖςε μεϊὰ ὃν [88 υϊάον '8Β ἀρρεπάεά, νν. ". 15. τεττὸ. 40. ΤῈὸ 
1λυ ἀρρϑᾶγβ ὑἱμαΐ ἔογ [8ὲ πιοϑὲ ραγὶ {μ68ὲ οβῆς 8}58 ἀτὲ σγτουρϑά ἰορεῖμοσ. 
ΑΒ ἴῃ οἱδεσ 1518, ἔπαγε ἴ8 ἔγεαιθπὶ σερειϊοη οὗ ἴμ6 βδπ)Ὲ πϑᾶζης, νν. 
4. 1; 4. 6. 30; 4. 329: 11. 14. 81; 11. 4.2. Μδην οὗ 106 ΠΑΠΊ65 ΓΘΟῸΣ ἰῃ ΟἿΟΣ [158 ἴῃ 

οὔ ὈοΟΚΒ8. . 
Τῆς παιταῖῖνε βῆονγβ δα ΐ ἃ ῬΟΟΓ ςοππεοϊίοη ΜΠ 218, 1ἰ 8δ5 811 ἴῃς 

δρρεάγδηςβ οἵ 8η ἱπάερεπάθηϊ ρίεες, ἃ8 γ7Ὑὰ τδΔΥ ποῖα ἔγοπι 6 Ῥερίη- 
πίῃς “δηὰ ΕΠ Αβ ἀγοϑε.᾽" ὙΏοτΟ ἃγὸ την ομαγδοϊογίϑεἷοβ οἵ ἴῃς 
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ΘΒ γ.: ἴδ ργοπιίπθηοε οἵ ργ. δπὰ [χεν.; ἴδε ἐχργεββίοῃβ “δηά δἷ5 Ὀγεῖ- 
Το"; ἴῃς εχδοῖ χεπεδίορίοδὶ ἀδία; {π6 τος δηΐο 8] βγϑβίεπῃ; σερει το ἢ. 

οἵ ρθγαϑβε5 “ δηᾶ ὃν Ηἷβ βαπὰ,᾽" “ϑεῖ ὑρ [158 ἀοοτβ,᾽᾽ ““τερδίγοά,᾽ εἰς. 866 
ἔυσίδοσ ἀγσυπιεηῖβ ὉῪ Μ|ΊΟΒΕΙΙ, ΓΒΙ,. 1903," 5. 

Οχ ἴδε οἵδοσ μβαπά, ἴθοσα 5 ηοΐ ἃ βίηρίε ἔγαοα οἵ Ν. ἴῃ [86 ψ8ο]Ὲ ρδ9- 

888ς, ἱπουρῈ ἰΐ 8 αβϑίπθα ἴο Ν, Ὀγ Βεσίβ. δες. δῃὰ τωδην οἴβεῖβ. ὙΤῈῈ 
βἰδίειαθηϊ ἰῃ ν. 33 ςοηποςῖβ αἰγεςεν τὶ 215, Ἰεανίηρ βρϑος θεΐνθθη ἴογ 

(ἂς νἱϑἰῖ οὗ 58}. εἰ αἱ. (2.".). Νεῖῆ. γᾶβ ποῖ οοῃοθσιθα τῖϊὰ ἴῃ ἀό- 
18115 οὗ [86 δυ]άϊηρ πιεῖ μβοάβ, αϊ τὴ} βοσυγίηρ βυ 0 ]6 ῥγοίΐθςϊζίοῃ ἔοσ 
τὰς εἶν. 

Τῆς 5βεοϊίοη ͵8 ποθ θϑϑὶν δηςοϊραεῖνς, ἴον ἰξ 'β ἃ ἀεβογίριίοῃ οἵ 188 
οοτρίείε ψοτῖ, ψἤεγεαβ ν. 38 5Βῃονγβ {πδὶ ταις νγᾶ58 γεῖ ἴἰο ᾿ς ἄοπε, δηά 
δε νγα}}19 σεσγὲ ποῖ βηβῃθα ὑη1}] βοπια {ἰπιῈ ἰδΐεγ. Αος. ἴο 18ῖ8 ς. 8}1 
Ραγίβ ψεγε Ἵοδγτὶθὰ οἱ βἰπιυ  ἀποοιϑν, τ μεσεαβ Ν,, ϑἰδίεβ Ἐχρὶς Εν 
ἴδδὲ ἴῃς ν.8}}5 σεσε δΒηϊβῃοα Ῥείοσε {με ψαίεβ σψεσε ἰουςμεοά, 6. Τῆς 

ΡῬᾶββασε 8 οὑνίουβϑιΥ αὐυἱῖς ουἱ οἱ ρἷδοε, ἀπά σψουϊὰ οοπὶε ἱπ θεϊίεσ 
δίϊεσ ς. 6. 

Τοῖτεν σεροτά8 ἴῃς τῃο]ε βεςίίοη 88 ἄυς ἰο ἴῃς Οἢγ. ((ορῃρ."7.). 
Βυΐ 1Βὲ ενίάεποε οἱ [8 σοτηροβίϊε Ἑ“μαγαςίεσ 18 οοηνίμοΐης ἴο ἴδε σοῃ- 
ἔγασυ. ἾΝε οδηποὶ γεβίβϑὲ ἴῃς ενίάεποα οἵ {86 υ56 οἱ “δἱ δῖ8, οὐ ἱμείγ, 
Βαηά᾽᾽ ἱπ νν."}6 δηᾶ ““δἰΐζεσ εἰπι᾽ ἴῃ νν. 1". 2, ΟΥδοσ ἱπάϊοδίϊοῃβ ἃγα 
Ροϊηϊθα οὐξ ἰπ ἴμ6 ποῖεβ. Τῆθ ΟὨγ.᾿5 βαπά ἰβ ἱπάβθεὰ ενίἀθπὶ ἰπ {88 
εὐϊίης, Ὀυϊ ποῖ ἰῃ [δε οοπιροβίιοη. ὮΝε ἅτε σοπϑβίσγαϊποα ἴδῃ ἴο βὺρ- 
Ῥοβε δαὶ ϑοῦης οὔα δὰ Ἴοοπιροβοά δὴ δοζοιηΐ οἵ με υϊάϊηρ οἱ {Πς 
ν.8}15, οἴ βεγβ δὰ στιδὰς δά ἀϊτίουβ, ἀπ [μῈ ΟὩγ. σοτα με, 5, δηὰ 858 
αἀϑυ8], ψιμεγα ἴΐ 15 ροββί Ὁ] 6, τι βρίδοεβ ἢ ΐβ πηδέεσί δὶ. 

ΤΏς δοοουηῖ ἴῃ σϑῆογδαὶ τηδὺ θὲ αὐἱΐα οοττεοὶ. ὙἘα τησετηοῖγβ ἄστεα 

ΨΕΣΥ οἰοβεὶν σὰ τῃς ταεϊμοὰ ἀεβογ θεὰ ἢεγο. ὙΒοσα εγε οεγίδίηϊν 
ΤΆΔΩΥ σοσίοῖβ 80 ᾿ἱνοά οὐυϊβίάς οἱ 76γυϑ., 45, δῃὰ τῆς Ὀυϊάετα ττεγα 

τ εἶν βοδιτογοὰ οἡ 186 ψγ.8}15, 4. Βυΐ νὰ Βᾶνδ ῶὩο ἀδίδ ἴο οοῃίσζοὶ ἴῃς 

ἀειαῖ!5, αῃὰ ϑοπια οὗ (βϑτι ἐχοϊΐα βυβρίείοῃ. 
Το ψχαῖεβ πιθπίοπθα ἴῃ 5 ς. ἃγὰ ἴδῃ ἴῃ ὨυΤΆΡΟΓ, ἃ8 ἄρρδᾶσβ ἔσομαι. 

18ε [ο]]ονίηρ [15ὲ ἰπ ΕἸ ΟΣ 411} ἐπε οἵδεγ γεΐεγεηςεβ ἃσε οἰ: (1) [με βῆεερ 
ξαῖε, ν.} 1239 7, ς"; (2) ἴῃς β5ἢ} ραΐῖς, ν." 1259 2 (Ἐ. 33} ΖΡ. 1:9; (3) 
{δε οἱὰ καίε, ν.9 123"; (4) ἴδε ἀυηρ ψαῖα, ν. 121. 212 τ), (5) 1Ππ6 νον 

ξαῖε, ν. 1 21.15.2 (Β, 26"; (6) {πε ἰουπέαϊπ σαῖς, ν. 1» 21: 121; (7) 86 

νδῖεσς ραῖς οαϑί, ν. 5 1257, οἵ. ἴῃε παΐεσ μαΐς, 8:-. 3.9, (8) ἴδε Βοῖβα 

ξαῖε, ν. 9 76. 3109; (9) ἴδς οαϑὶ καΐε, ν."; (10) ἴδε ξαΐε οἱ {δε τηυβίεγ, 

ν.", 
Τῇςε οδίδίορια ἰ8 πιδη ἐεϑιν ἱποομηρίεῖε. Ὑνῖος ἃ “ϑεοομά ροσέοη᾽᾽ 

8 τηρηϊοποά πϊϊβουξ δὴ δηϊθοθάθης ἢγϑὶ ροτγιίοη (νν. "- 5). ὅ1::. 300- 
ΡΌΒ65 ἃ Τφοῃϑβίἀεγα]ς σὰρ θείογε ν. 1, θαϑίης [ιἷβ σοποϊ υϑίοη ΟἹ ἃ ΟΟπ1- 
Ραγίϑοη τ 12591:. (1δίεη,...). Οα {πε ζεοργαραίςδὶ εἰεσηεηΐβ ἴῃ (18 
118ὲ ν. αἷἶϑο Μεγ. Επὶ.οτι. 6 6. ΟἹ [86 ἱοροξγαρδν νυ. ἴῃς ναίυδθὶς 

διίίοῖς Ὁν ΜΙίιοδοΙ, 1[Β1,. 1903,..9 5... δηὰ ρατγίϊςυ!αγὶν Βῖ8 τηδρ, Ρ. 162. 
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1. ἘΠαελέδ ἐμέ δῖρα ῥγίοϑί ταθηοηθα οὐΐθη 1π οὐ Ῥοοζϑβ. 

ΕΖι. τοῦ Να. 339. 33 1.210. 33. 22. 7.χ4. 1.38. ἴῃ 124 Πα 5 (8116 “τς 
Ρηεβι," δυΐ ἴῃ 1335, 85 Βεγα, “1ῃῈ Βίρῇ ρῥγίεϑί.᾽" Ηἰἴ5 ϑοὴ ν85 ἃ 
Ῥτγοσηϊηθηΐ ῥγίεβὶ ἰῃ (86 {ἶἰππὸ οὗ ΕΖτα, ΕΖ. τοβ. Ασοοτγαϊΐπρ ἰο 
ΝΕ. 1219 ἢεὲ ψὰ5 ἃ ὅταηάβοῃ οἵ [εβϑῆυδ [6 οο- ΟΥΚΕΣ οὗ Ζογυν- 
Ῥαθ6]. ΤΙῃ [86 |15ῖ οἱ Ὀυ]άογβ [Π6 πᾶτηα5 οὗ {με ῥγίεβδίβ τ (ἢῖ5 
δχοθρίίοῃ ἅγὲ ρυΐ ἰαϑί, νν. 3.29, θυϊ ΕἸ ΑΘΒΙΌ 15 παπηιθὰ ἢγβί οα 

δοοουηΐὶ οὗ 5 Ργοτηϊποηΐ ροβι οῃ.---αβθϑοοϊδιθα τ] Εἰμὶ ἴπ (86 
ΨΚ ποτὰ λὲς δγείηγει ἐπε ῥνίθσ 5], ταθδηΐηρ ΔΡΡΑΥ ΠΥ ἴβοϑα 
Ῥεϊοηρσίην ἰο δἷ5. οὐσῃι σουζβα.--- ἀπά ἐδμεν δὴ ἐδ δἤεεῤ καϊε]. 
ὙΒΟΓῈ 8.α ΤΟῸΓ ἴδγτη8 ἔογ {με Ὀυϊ]άϊπρ' ορεγαίίοηβ, “ Ὀυ 14, “1ΔῪ 
Βδδπι5,᾽, “οτεοῖ,᾽ δπὰ “τεραὶγ,᾽ [Πε 1αϑὲ οσουττίηρ τἰγίγ-Ὦγες 
μπιεβ. “Βιυ}]4᾽ 15 ἰουπὰ Βοζα, ἰῃ ν. 3 ὑπίοθ, ἀπὰ ἰῃ νν. 15: 14. 15. 

Ἐχοορὶ ἴῃ ν. 1 Βα5 δἰ γᾶνβ “βαϊθ᾽" 85 115 οὔ)εςῖ. Ὑβεζγείογε σὲ 
ΤῊΔΥ Τοηοϊυάς {μαὶ {π6 τουκ ἀεβογ θεά ἴῃ ν. " ννᾶ5 ἃ ραγτί οἵ {με 
ογθοϊΐοῃ οἵ {μ6 βῆδερ χαίθβ. [{ 5 ἴο θεὲ ποίβαά, βοψενεσ, μδῖ 
“τρραΐγ᾽ 15 ἔγχεα θη ἰουπα ἢ “ χαῖε᾽᾽ 85 οβδ)εςῖ, νν. δ- "5.-.1..15 
Τῆς τὔδερ φαΐδ ἰβ ταθηϊτἰοηδα ΟἾΪΥ πῃ Να. ν. 3. 1239, Ρυΐ ο΄. [η. 
52, 1 ψὰ8 οὐ 186 μου οὗ (ἢς ἴδρ]ε δηἀ νγγὰ58 50 παιηβὰ θὲ- 
οᾶυβα ἴὰ ψγ85 186 δηΐγδῃησε ἔογ βϑδογίςϊδὶ δηΐτηα]5.-- -Τ εδε οο5:- 
δεογαίφά ἡ], ἱ. 6., ἴῃς γαίθ. (Οοπβεογδίίηρ ἃ ζαΐβ, Ἔβρεοῖα!ν Ὀ6- 
ἔογε Ἴδε εγεοϊοὰ 118 ἀοοτγβ,᾽" δοιβεβ βυβρὶοσΐοῃ. ΤῊΘ ἀρρεδὶ 
ἴογ βυρρογί 15 τῃδίη!ν πιδάς ἴο ϑοϊοπηοη 5 οοῃβθογαϊΐοη οὗ ἔπε 
οουγὶ Ῥεΐοτα {86 θρὶς (ι Καὶ. 85), Ὀυϊ ταὶ 88 ἀοης Ὀδθοδυϑε 

Β6 8 ὑγθραγίηρ ἴο οδονγ βδουίῆςεβ ἴμογε. Ἀου ῖ1ε588 τὰ ββουϊὰ 
τοδα “Ἰαϊὰ 118 ὈεδΠ.5,᾽ 85 ἱῃ νν. "δ. Τῆς σμδηρε γγὰ8 ἀπ ἴο 
τς ἔαοϊ (μδὶ σοπβθοσδαίπς νγ858 τερασγάθα 88 πογα δρρσορτίδίθ 
ΜΟΣΚ ἴοσ ῥυδδίβ [δὴ ἰαγίηρ Ὀδθδιηβ, ϑῃονίηρ (μὲ ἴτᾶος οἵ δῃ 
οὐἶῖοῦ τ] ῥτεϑον ϑυτωρδίμῖθβ.- --ἀ θα δον ἐγεοίοα ἐς ἄοογς, ἐΐδ 
ἀΐπρος απὰ ἐδ δαγ5)], 80 Θ 5βουϊὰ τοδὰ 85 ἱπ 411} οἴ βεσ Ἵᾶϑεβ 

ὙΒΟΓΕ ἀοοῖβ ἃγὰ τηθηϊοπθά. ΕῸΣ θέ Ὁ. ποΐε ἴο ν. Ὦ. [πῃ 186 
ΟΒιγοῃίοϊεγ᾿β [ϑϑῃϊοῃ ψὲ μᾶνα δῃ δηιοϊραϊίοη, ἔοσ ἴῃ 6, 1ῃ8 ἀοοῖβ 
ψεγα ποῖ γεί ὃυ}}1.---αΑ "ὦ μρο ἰμ6 ἰοιυεν οἵὁἩ ΗΠ ανηηεαΐ ἐλεν σοη- 
δεογαίοα ἐξ ἐρῆο ἐδε ἰοιυεῦ οἵἩ Ἡαπαηεῆ. ὙΠΟγα σουἹὰ ϑοάγοεὶν 
ἃ ξείε οἵ [8 εχίθηί. Μογζϑονεσ, [818 ἀδβοσίριοη ἀοαβ ποῖ δὲ 
ἴῃ Βεζθ, θδϑοβδυβε ἴ{ σοίθσβ ἰο ἃ βεοϊΐοη οὗ {8ε ψἋ}1, ψβεγεὰβ 
ΕΠΑΒΘΒΪΡ δηὰ "5 [6] ον -᾿σίθδίβ δυ}] τμ6 ραῖθ. Τὶ τρῃς θὲ 
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Τηϊϑρδοθα ἔτοπι ν. 2 ΟΥΓ 50Π16 οἵ βεὺ βεοϊΐοη. [1 πῆδὺ μᾶνα Ὀδθῃ 
Σηβογίθα μοσὲ ἔγοπι 123.---ὦῶ. 4πμπά αἱ δὶς μαμα] ταθδηΐπρ πεχὶ 
ἰο πηι. ε Βηά αὐ ψὲς (οΥ ἐλεῖγ) κακά ἴῃ νν. 3.15, ἀηὰ “δίζεσγ 

Ηϊπὶ,᾽ ἴο ΕΧρΓθβ5 {88 βδτὴηθ 146 ἰῃ νν. 15:5 (εχοθρί ἴῃ νν. 171-19). 

ΤΙΐ5 ρύονοϑ ἐδαὶ ψὰ μανε ἃ σοιηροβίϊε ργοάυςίίοῃ, 85 ἃ βἰπρὶθ 
τοῦ πουὰ εἰς με ἤν υϑεὰ [86 βαῖηθ ἴθττῃ [Ὠτουρμουΐ ΟΓ 
τοϊχοά (88 ψογαβ ἱπα βου υϊηδίεὶγ. [ἢ ὈοΐὮ 8568 ἴῃ [815 νεῖβα 
Ψ6 5ῃου]ὰ τεδά αὐ ἐκεῖν μαπά, ἴοτ ἴῃ δηϊεοεάθηϊ 15 ρ] υγα].---Τὴδ 
"περ οἵἩ «]ογίομο]. Ἰῃ ἘΖτι. 2 Ὀεΐογε ρ]δοθ- πᾶ πηθ5 ψὰ ἰουπαὰ ΒοΙᾺ 
“ρθη οἵ᾽" δηὰ "'βοῇβ οἷ᾽"; ἰπ {815 δὲ σὰ βανα ἔυσίμογ (Β6 σεη- 

ἘΠΙς Τεξοῖΐϊος, νν. "- Ἶ, ἀπ “ἸΠΒΔΟΙ Δη5 οἵ," ν. 152, ΤΊ ἀρρδδγβ 

[δὲ σογμηρδηΐϊθβ σδπΊα ἔγοτῃ βοπια οὗ (μ6 [ἀδδῃ ἰονῃ5 ἴο δἰά ἴῃ 
18ὲ ννα]]-δυϊ]άϊηρ. ΙΕ 8 ποὶ βίαϊθά ψβεῖμεῦ ὑπο ψεγα ρἰνίηρ 
1μεῖγ βοσνίος ἔτομη ραιγοεϊς πηοϊῖνεϑ οὐ ψΒθῖΒεσ [ΠῸῪ εγα ψουῖ- 

ἱπρ ἴογ νναρε5.--- Ζασομ) τεσυγϑ ἴπ οὐγ θΟοΟΚ5, ΕΖυ. 8:4 Οσ. Νε. το 

1225 1412, θὰϊ {Β6Γὰ 18 πὸ οεγίδιη ἰάθη βοδίίοη.---38, Τὴε βδ ἢ 
ξαίε] τ239 ΖΡ. 192 ΟΒ. 327. Ιὲ γᾶβ ργορδῦὶν ἴμε τηδτκεῖ- ρ ασα 

ψ Βοτα {ΠῸ Τυτίδηβ οἷά {μεῖγ ἤβἢ, 13.65.3 1 ἰὰγ ἴῃ [86 πουίβεγῃ 
Ρατί οἵ {δὲ εἶν (υ. Μαγ. οῃ Ζρ. 19, ΟΑϑ. «εν. 1,31)... Τῆς δοηδ 
οἵ Ηα:ΞΞοπααΐῃ υ. ἘΖτ. χ35,--4, Μεγοριοί ἢ] 15 τερεαϊθα ἰῃ ν. 3 δηά 
ψΠ [16 58πι6 ρεαΐρστοθ. Τα ἰεχὶ 15 το Ρ ἴῃ ΟὯΘ οᾶ56 ΟΥ̓ {86 
οἴβεσ. Ὑὲ β8π|6 ρεΐβοῃ 5 παιηθὰ 85 ἃ (γᾶν ! ἶπρ σοπιραηΐοῃ οὗ 
ἘΖτα, ἘΖῃ. 83.-- ἀπά πεχὶ ἰο ἱμορ]. Ἅ ε βου! ἐχρεοὶ “ἰπι," 

Ῥαυΐ 828 ψε ποΐβ ἔτοπι ν. 2 186 ὑσγοηῃηοιηβ ἔγεαυθηῖν ἀο ηοΐ οΟΥΤ6- 
βροῃηά σἱ{ἢ {με δηϊεοδαεηΐ, 8η ονίάδησε οὗ σοηζυβίοη ἴῃ {με ἰεχί. 
--ἼΒε ϑβεοοῃά εἶδιβο, ἀρουΐ Μεελμδαηι ἰβ Ἰδοκῖπρ ἴῃ βοσηβ ἰοχίβ 
οὗ ὦ. ΑΞ Μεββυ απ οσουΓ5 ἴῃ νν. δ: 3, γα Ἅὁδῇ θα ϑῖυ ἀἰβρθβα 
στ Βἴπὶ Βογο. [Ιῃ ν. Ὁ ες μᾶ5 {πε ϑᾶπιὲ δίμεγ, θυΐ {6 ρσταηά- 

[αἴμεγ ἰ5 ποΐ ρίνεη. [πν. δ {86 π8π|6 οὗ {π6 ἔδί Βοῦ τηᾶν Ὀδ6 οοΥ- 
τυρῖ, οΥ ἰμδῖ πηᾶνὺ ΡῈ ἃ ἀἰδεγοηΐ ρεγβοῃ.---Ζαάοκ] τϑουγβ ἰῃ ν. 39, 
Ρυὲΐ {8ὲ ἔαίμοσ ἰ5 ἀἸογοηΐ.---ὅ. Τὴσ Τοκοίο5]. Ὑεκοα τνὰβ {86 
Βοπ6 οἱ Απιοβ {με ρτόρβεί (Ἀπ. 11). [Τὶ ἰδ οἡ {86 Ῥογάεσ οὗ {88 
7υάεδῃ σ]άθγηθββ, ἄνα τηΐ]ε5 βουῖῃ οὐ ΒειΒ] μεπι.--- μέ ἐλοὶγ 
ελίοίς ἀϊἸά ποὲ δγίηρ ἐδιεῖν ποοῖ ὑρῆο ἰδι6 βεγυΐσε οΥ ἐδπεῖν ἰογά5]. ΤὨς 
πδίυγαὶ ἱπέογθηςθ, οβρθοΐ!!ν ἔγοσα (ὦ (0. ἰ.), 15 Βαϊ [86 φονεσῃοῦ 

οἵ Τεῖοα νγᾶϑβ ἱπίογεδιθα ἴῃ {86 σόσγκ δπὰ ὑγουρῃί ἃ θδῃὰ οἵ {με 
Βυμιῦ]6 οἰ45565 ἰο βϑϑὶϑὲ Ηἶπι, θαϊ νγα8 ὕη 80 ]6 ἴο ἱπάυςς δῖ5 ομϊεῖ5 
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ο ἴακα ρατί. “Βιΐηρ [ἢ8 πεοκ υπῖο;,᾽ ψἱτἢ “γοκο᾽" υπάεγϑίοοά, 
5 ἰουῃὰ ἰῃ 6. 27}1} "-, θὰϊ ΤΠ6Γ6 1ἴ τοίογβ ἴο [ῃ6 ϑυ θη ββίοη οἱ ἃ 

Ποπαπεγθά ρεορίθ. “ὙΒεὶγ Ἰογάβ᾽" 15 αἰϑο ἱπίογργεϊθαά ἴο πιθᾶῃ 
ΝοΒομ ἢ δηὰ Ηἷ5 δϑϑοοίδϊοβ (Βεσῖ!.). ὍΤΕ τηδδηΐηρ ψουἹὰ ἴμεη 

Ῥὲ [8δὲ ψἘ116 [Βε Ἰοννεσ οἴδββθβ οἵ Τεκοῦ τεβροπάθα ἴο Νεβοιηῖδη 8 
(811, (86 τυϊεῖβ γεΐυβεα ἴο σεσορηΐβα ἰβ δυϊπογῖῖγ. Α5 Ῥυΐ ἔουγ 
ΟΥ ἔνε ἴον ἅτε πηεηςἰοποα ἴῃ {με 15ῖ, 1 του] ἀρρεᾶγ ὑπαὶ πλὴν 

οἴου ἴονγηβ δά τηδάδ ἃ 51:Π|}}87 γοΐυβαὶ; ἴογ 1 ΝΕ Βοπ δ ἢ οδ οὰ 

ὍΡΟΩ 50Π16 οὗ {86 πεϊρῃουτγίηρ νἸ] ρὲ ἴοσ Βεῖρ, ς σψουϊὰ ςεΓ- 
ἰδίην Βανε οα]]οὰ ἀροη 4]}, ἀπὰ οὗ βυςἢ ἰονγῃβ γὰ πᾶνε ἃ πιυςοῖ 
Ἰαῦρογ |15ὲ ἴῃ ΕΖ. 2 ἀπά Νδε. 115 5.--αε, Τὴε οἷά γα(εὶ] ταδπἰοηοά 
Αἰ3ο ἰπ 1239, 15 ϑυρροβθά ἴο βανε θθθῃ οὐ {86 πογίβεσῃ 546 οἵ 

186 εἷΐγ δῃὰ ἴο {με ψνεϑβί οἵ [86 ἤβῃ γαίβ. ΜιίςδΕΙ] τεϑὰβ “δα 
ξαῖε οἵ 1δε οἷά ρΡοο]᾽ (1Β[,. τ9ο3,.:3 5.).---κεραϊγοά οίαάα απά 
Μεεμιαη]. γε 5βουϊὰ εχρεοὶ κδιυι,᾽ δ5 ἴῃ νν." ", θυϊ τὰ 

Βηὰ “τεραίγεα," υἱ ργαῖεβ 88 οδ]εςί, ἴῃ νν. 13.14.16. ΤΊ ἰ5 ἰειηρί- 

ἱπρ' ἴο ΒΏΡροϑθε {μαὲ {με56 ραγίσυαγ χαΐεβ μαὰ ποῖ Ὀδεη θη γεν 

ἀεβίτογοα, δηα 50 “τεραϊγεα,᾽" γαῖῃποὺ {πη ““Ὀυ}}1,᾽" 15 ἃπ δοοὺυ- 

ταῖς ἀεβορίοη οἵ [πε ποσκ ἀοπθ. Βαυξ 85 {δε βίδίεηβηί 15 ἐν- 
εὐβεσα ἰμΐ 7εγυβα] επ1}5 “ ραίεβ δὰ Ὀδεὴ Ὀυτηρά 11} γα, νὰ 
ἃτὸ Μασηθά ἀραϊηϑι ἀβϑυτηίηρ [Βαϊ ἔουΓ ουἱ οὗ [Π6 5ἰχ 6.6 ΟἾΪΥ 
ἀδιιασεά. [ἐ πᾶν Ὀκ (μαι {πε δυΐμοσ, μανίην βίαγί θα τ] “τε- 
Ραΐγεά,᾽ τερεαῖβ 1 ψἱῖμουΐ ταυςῇ σοηβι ἀθγαϊίοη ἔοσ ἐχαοίμεββ. 1 
158. ῬΡοββίθ]ς {παΐ {Π6 ἐχργεββίοῃ “115 σαίθβϑ δυσζηθα ᾽᾽ τηδν θὲ ἃ βεῆ- 
Εγδὶ ταί μεσ [μη δὴ Ἵχαςῖ ἀδβοτὶριίοη.---ἴ. ἡ εἰοαῖ ἐπε ΟἸδεορῖῖς 
αμά “αάοη ἰμε Μεγοποίμέο, ἐπα πιθη οἹἩ Οἱδεοη απὰ ΜΊίςραλ)!. 58- 
οἰδα (ρ.5) ἸΔ6μΕ865 115 18 (86 752) οἱ Ῥαῤ. ῖ. Ηετε νε βπά 
τηθἢ ἀεβίριαίοα Ὀν {μεῖγ Βοιηβϑ ἱπβίθδα οἵ Ὀγ ἐβεῖγ ἔδίμβετβ. Με- 
τοῃοίϊίο, οἰβοννῃεῦα ΟΪγ τ ΟὮ. 27Ὁ, 15 ἀκποόνῃ. 1 “Ἴδη οὗ 
ΟἸρεδου δηὰ Μίβραῃ᾽" 15. δὴ δρροβί(ἧνε οἰαιιβα, ἱβΒεὴ νὰ ββουϊὰ 
ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ τοαὰ Μίέρίσ, οὐ στ Μεγ. τεδὰ Μαεγομοίᾳ ἰηβίεδα οὗ 
Μήρραξ (Ερ4.108),. Βαϊ 85 [ἢϊ5 15 88 οῃἱ]ν ρἰδοβ ψβεγα γα πηὰ [μῖ5 
1.56 οὗ ΖΕΠΕΠ]ς Πδπη68, δηα 85 {86 016 νϑῦϑα 15 ἰδοκίηρ ἰῃ [86 Ὀεβί 
τεχίβ οἵ (ὦ, να ἰΙοοῖκ ὑρο 11 στ βυβρίοΐοη. Μίβρδῇ '5 τηθπιϊοηθά 
ἴῃ νν. 15.1,.--ΟὈΥ̓ ἐπε γί ἀοιίον οἵ ἐδα ρουογηοῦ δεγομά ἐμ: Κίνεν]. 
ὙΠῖ8 νου ]ὰ τεΐεγ ἴο {86 βδίγαρ οἱ (Π6 ϑυτίδη ργονίῃςθβ. Α5 αἴρεβοῃ 
δηὰ Μίβρδδ ψεσγε ἰῃ Βεη)αγαΐη δηὰ εἷοβε ἴο 16γβαίθη, ἰΐ 15 Βατγὰ 
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ἴο 5ε6 Μὴν {ΠΕΥ “ΤΕΓΕ ΠΥ ΙΏΟΓΕ ὉΠῸοΓ ἢἷ5 δα που γ (μδῃ 7 εγίοδο. 
ΟΑΞΚ. αὔζυεβ (παῖ [δὲ βαΐγαρ οἵ πε ργονίησε βοπηείπι65 μοὶ ἃ 
8ῖβ οουγτὶ αἱ Μίβρδῃ (εν. 11,,.. Εὐπμεγ 1 5. νογν ἀουδέξα! 

νεῖ μεσ δ Ὁ9 πιοδηβ 7ωγίδδίοοη. Το ἰεχί οὗ ὦ ψ οὶ μ858 (815 
Ῥάββᾶσα τοηάουβ: μρήο ἐξέ ἰἤγοηε οἤὨ ἐδ ρουέγηον δεγομά {16 Ἐηπα. 
Ι μανε πο ἰάεα δὶ Εππᾶ βἰδηάβ ἔοσ, υυΐ {815 τε ογίπρ πη κε8 
1} ραββαᾶρσδ ἀδβογρενε οὗ [δε ρατί οἱ {πε ψ8}} γθραϊγεὰ ὃν {8656 
τήθη. ὃν ε 5μου!ά {μεὴ Βᾶνε ἴο ϑῃρροβε [πμδΐ βοπὶε φοόνεγῃοσ πιδίῃ- 
ἰαϊηθὰ ἃ τεβίάδησε οὐ οἴοβ ἴῃ [εγιι58]6 ΠῚ, ἃ βυρροβί(οη ὉΚ πὸ 
ΤΆΘΔΏ5 ΠηρΡτΟῦΔὈΪε, δηα βυςῖ ἃ ρίδοθ νου] ΡῈ ἃ νγε]]-υπάἀεγβίοοά 
ἀεϑίσηαϊίοη. Μ|ίοΒ6Ι] τοημάεγβ ἴδε βεαΐὶ οἵ [με φονεγηοσ Ρ6- 
γοῃά {δε Εἴνεγ,᾽ δηά μοὶ 5 {μὲ {με εἴδιβε ἀδῆποβ ψβΐὶοἢ οὗ (Β6 
ΠΌΠΊΘΕΓΟΙΙ5 ΜΊβρδΗβ 5 πηϑδηΐ (1Β1,. 1903,.95 5.).--8ὃ8. ὕ εείεῆ ἴ5 
ἃ φςοπηηοῃ Ηοῦτγο πᾶπγῈ, θυΐϊ Παγαλίαϊ, ἮΪ5 [αΊ ΠΟΥ 5. ὩδπΊ6, 15 

ποῖ ουπά εἰβενβεγο, δηὰ ἴῃ βρῖϊε οἵ {με ἀϊνίπε ἤδῖης, ψ ΒΟ ἢ 5 ἃ 

Ρϑτί οἵ τ, 115 τοοῖ 5 ἀηκηοσῃ. Βαυΐ ψὰ 5βου]ὰ ργοῦδθὶν τεδὰ 
Βαταξκίαξ (υ. ἰ.).---Ησπαπίαϊε ἐδ 505: οἵ ἐπ οἱπρηοη να κεγς], . 6., 

ὁπ εηγαροά ἰῃ ἰμαὶ σταῖς (ς΄. ν. 3). Ῥτγοθαθὶν (86 ψογὰ τεη- 
ἀργά “οἰπίμηθηϊ- Δ ΚΟΙΒ᾽᾿ 5 ἃ αἰβρυϊβοα ἴογττη οὗ 186 ἤδπηα οἵ 
Ηδηδηΐδῃ β δίμεσ. Μεν. δγριεβ [μδὶ {Πε6568 πηδη ἅτε ἀδηοϊθά ὈῪ 

τοῖν ἰσαάς Ὀθδοδυβε {μεῪ δά ἢο σοῃπεοοίίοη ΜΒ ἃ απ στοὺρ 
(Εμ|.1.).---αΑπά ἐμὸν αδαμπαοηποά 7ογδαίεηι ας [αΥ ας {ξ6 ὁγοαά τυαϊῇ 
ΤΊΔΚΚΟΒ ὯΟ 56η586; “(οὐδε οἱ ΕΛ. 15 αηνναττδηϊοά. ὙΠ τηοά- 

ΘΓ δυῖμου [165 σΕΏΘΓΑΙΥ σοηποδοῖ 11} ἃ ἰαῖϊα Ηοῦτγεν ψογὰ δηὰ 

εἶνε 186 πιοδηΐηρ “τεραῖγ᾽ οὐ “᾿ομρ]εῖε.᾽ Ὑηαΐῖ ρσῖνεβ σοοὰ 
56256, δἱ 4}} ἐνεηΐῖβ. [{ την Ὀὲ, Ββοψένογ, {παῖ [Π6 τείεγθηοα 18 
ἴο ϑοῖηδ ρϑγί οὗ {με οἱά εἰϊν [αὶ ψγᾶβ ηοΐ ἱποϊυάεα ἴῃ ἴΠ6 πον, 
δηὰ “δραπάοῃθά᾽᾽ σου {μθη θὲ τίσῃί. Μ|τοΒΕΙ] βυρρεβίβ “εη- 
οἷοβε᾽ (]Β1,. 1903,.3. Οὐτζ ἱπίοττηδίιίοῃ 15 ἴοο β!'σῃΐ, Βονενεῦ, 
ἴο ἀοσιοττηίης ρΡοβι πνεῖν ψβαὶ [πΠ6 τψτογάβ ἀο ἱταρὶγ. Τὸ Ὀτοδὰ 
γγ.8}} δοςογαϊηρ ἰο 1235 γἃ8 {μαἰ ροτγίίου ᾿γίηρ Ὀεΐννεεη {πε ραῖε οὗ 
ἘΡΒτγαίτη δῃά {μ6 ἴονψεσ οἵ (με ονεῆῃβ8. ΕἼοπὶ 115 ροβοη ἴῃ 1815 
Ῥάᾶββᾶζο, ἱμουρὰ, ἃ νου]ὰ ἀρρθᾶγ ἴο Ὀὲ ἃ ρατί οἵ {86 ψν8}} θεΐσεθῃ 
[δε οἱά χαΐε, ν. 5, Δηἀ [86 νΔ]]6Ὺ ραῖε, ν. 15, Τί 15 [8 ἔσοτῃ σϑῖ- 

(αἷμ, Βονενοσ, (μὲ να Βᾶνε ἃ βυβίεπηδίὶς ἀββϑοσὶ ριοη, δ οὐγ 
ἱσποόσγϑῆςα οὗ {86 ᾿ορορτάρν ἰβ 311} νεσν στεαί. ΕΥ]6 βυρρεβίβ 
1δὲ 1 νγᾶ8 [18 ραγὶ ψ Ὡς ἢ 85 ἀεβίτογθαά Ὀγ Απηαζίδῃ δῃὰ ψ οὶ 
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ἩδΖοκίδῃ βἰγεηρίμεποὰ (2 Κὶ. 1412 2 (Β. 325).-9. Κοῤλαίαϊ (δε 
δορ οἵ εν [ἃ (]θ τς δοοογάϊηρ ἰο Μεγ. Ἐν»η.1], γὰβ γωΐογ οὔ 
λα  ἰδε ἀἰδίνίοι οἵ .εγμδαϊον!. ἙοΙονίηρ Ἐ οἱοὲ (ἴοτ Β41- ἀπο) 
[186 Ρᾶββαρε 5 ἱπίεγργείθα ἰο πιδᾶη πὶ 76γιιβα] 6 πὶ ψγ85 αἰνϊἀοὰ 
ἱπίο ἔνγο ἀϊςίτιοῖβ οσ νασγάβ, οἱ ψῖο ἘΘρΒδΐδῃ συ]εβ ομε ἀπά 
ΒΔ] ]}υτα {με οἴδβοτ, ν. 1. Βυϊΐ (δε πιεδηΐηρ οὗ {86 ποσὰ ἰ5 [8 
ἔτοπι σογίδίη, ἀπὰ ἴῃς σεεκ τε μάθγηρ 5 “ἴΒ6 οουηΐτν δγουηᾶ," 

80 1μαὶ {πε ἀοπιαίη οὗ ἴπε86 τἤξη νγὰϑ ποΐ [86 εἰΐγ, Ὀυΐ {πε 50}- 
ατὸβ (ϑο ΟΑΞ. εν. 1,33). Τα ἰαίίογ ἰβ ἰῃ6 πῆοσε ὑγοῦδθὶς ἐχ- 

Ρἰαπδίίοη. [ἢ {818 σβαρίεσ εἰρῃΐ βυοὶ αἰνίβίοηβ οὗ τπ6 1 ἀδδῃ 
Ῥτονίηςε ἃγὲ παιηβά: ἵψνο δρουΐ {πε οἰ(ε5 οὗ Γεγαβα! απ, Μίβρδῃ, 
νν.15.19. Κ ΘΙΔἢ, νν. 17 ΄-, οὔα δδουΐῖ Βειἢ-βδοσογοιῃ, ν. 19, ἀπ ομς 

οὗ [86 ἵνο δρουΐ Βείμ-Ζυγ, ν. 14, (Οπ {μεβϑὲ ἀϊβιγιοῖβ Ὁ. Μευ. 

Ἐ»η.1.86 4), ΤῈ ἰ5 ρ]αίη ἔγομῃ με τηδητίοη οἵ {μ686 ρίαςεϑβ 1μδῖ 50 
ἔτ 8ἃ5 ῥοββίθ]ς ἴῃ ρεορὶε ἔτοτῃ (ῃ6 ψμ οἷς ρτονίηςε οἱ ΓΔ} νεγε 
ΕἸ βιεα ἴῃ {πὲ στεαΐῖ υπάοτγίακίηρ.---10., )εάαϊα ἢ] ςαπποὶ θὲ 
Ἰάοηε θα ἡ Πἢ ΔὴΥ οἴΕΓ Ῥρεγβοη 'π ΟὐΓ ὈΟΟΚΒ, ἱπουρἢ [Π6 πᾶπια 
ἸΔΔΥ Ὀ6 ἃ ΞΒοτίεηοα ἔοττῃ οἵ υεἀΔα᾽ αἢ: (ΕΖτ. 256 Να. 119 125 ΄- 1». 
Μεγ. {δίηκβ ἰμαὶ [86 πᾶπις οἵ Βἷβ δίμεγ, ΗἩδγυσηδρῃ, ἱπαϊςσαίεβ 
8 ὩὨοη- 7 58} οεἶδῃ (Επ4.14). Βεγίῃ. ρίνεβ ἴῃς πιοδηΐηρ “ὑἢ 
ἃ 5Ρ|1{| ποβε᾿ (Απλαρρ,.00), τυ τηδκίηρ ἴἃ 4 Ηδῦγον Ὠᾶπια, 

Ηδγυπι-ρῃ. Τμδί οου]ὰ οὨΪγ 6 ἃ πἰοϊζηατης δοαυϊγθά ἴῃ Ἰδίεγ 
11{6.-Εὐορ δείογε ἰδ κομδο]. ὍῊΣ ρατί οἵ 1ῃ6 νν8}} τεραϊσγοά ὈῪ 
7εάαίδῃ αν ἴῃ ἐτοηΐ οὗ μἰβ οσχῃ μοι, ψοἢ νγὰ8 ΡΧΟΌΘΌΪΥ ΟἹ οΥ 

ΠΘΑΓ ἴΠ6 ννὰ}}. Ναΐυγα! ν με ννουὰ 6 δβρεοΐδ!ν ἰπιογεβίθα ἴῃ 
186 τεϑίογαϊίοη οὗ {με ρατί οὗ [με νγνἃ}} ψ Ὡ]ο ἢ πνουἹὰ ἰπβυγε πὶ 

ΡῬτοϊες[οη. γε δηάὰ {πε 58π|6 ἐχργεϑϑίοῃ ἴῃ νν. Ἶ3. 38..29. οἱ. ν. Ὁ. 

1ι 15 ΠΚοῖγ ταὶ ἐνεγν δυο τ8Ὸ Βδά ἃ γεϑίάδβηςε ἴῃ }Ἐγυβ8]6 πὶ 
ψ 85 δϑϑίρῃεα (ΠςῈ ρατί οἱ ἴπ6 νν.8}} πεαγοϑί μἷἰβ Βοπηβ.--Παμδὴ 

ἐμε 5οη οἵ Ηαςσμαδηεῖα"] ἘΖΥ. 85 Να. τοῦ 123.---11. ΑΙ Ξεοομά ῥοτ- 
ἐΐοη γοραϊγοά Μαϊκιταϊ ἐπ 5δοη οὐ Ἡαγὶηι αμάὰ Ηασελμδ δα 505 

οΓ Ῥαμαιμ-Μοαῦ, ακπά τρῆο ἐδ ἰοισεν οἹΓἩ ἰδὲ {μγμασοϑὶ οὐ ουδῆδ, 
ΜίΈΟΒΕΙΙ, [Β1,. τ9ο3,.25 5. 

“ϑεσοῃά ρου π᾿ γδουγβ ἴῃ νν. 19. 5. .31..3.. 11... Βαξ ἴῃ 4}} ἴῃοϑε Ἷϑϑ65 
8ἃ8 οδ]., 86 βϑεῃίδθηςα πανίης ἴμῈ τορυΐασ ἱπίγ. “δέζες ᾿ἰπι.᾿ [Ι͂η τ} 8 

ν. ““βεςοῃά ρογίίοη᾽" 3ἰδπάβ ἴῃ ρίδος οἵ {πε υὑβι.8] ““δηὰ ἠεσχὶ ἴο Ηἰπι.᾿" 
Τῆς πιογε βεηεγαὶ ἰεσηι υϑοὰ ἰη ΕΝ΄., “Δδηοίμεοσγ ρογίίοῃ, ἰ8 ἱπαάπι 551 ες. 
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Τῆε ογάϊπαὶ πιεϑη5 ϑσοοογ δὰ ποι ίηρ εἶδε. ὯΨ᾽ε ββου!ά ἱπέογ, ἱμεγείογε, 
1δδῖ ςετίδίη ἰαγαε βθοϊίοῃβ οἵ (ῃς ν78}} πεσε αἰνί θὰ ἰπίο ἵντο ρδγίβ, δπὰ 
ἃ ἔδηρ οἵ νοὶ πιδη δϑϑίσηθα ἴο ἐς ραγὶ. Βυΐ μθὴ ἰΐ 566 π|5 ἱποσθαϊθ]α 
ἴδδὶ τῆς δτβὲ ρογίϊοῃ 8 ἤδνεσ τηθητοηθα δἵ 4]}, δῃὰ τδδὶ ““βεοοῃὰ ροῖ- 
εἰοπ᾽ γεουτβ πιῖβουΐ δὴν ἱπίεγνεηίην δϑϑισηταθηΐ, νν. 1», ΙΕ ἰς ἴο 

θὲ ποίεά, Ββοψενεγ, ἰμαΐ ἴῃ 41} οὐ {86 οδϑ68, εχς. ν. "3, σβεγε (μΐ5 ἀεϑὶρ- 

πδίίοῃ 8 υϑεα, νγε πᾶνε ἃ ἔυ}1εγ ἀεβογίριίοη οἵ ἴῃς ραγιίουϊας βεοϊίοη οἵ 

18ε νψ]}. Τὲς ψοσάβ δανε αἷϑο θθεῃ ἱπιογρχεϊθα ἴο πιοᾶῃ ἰπαὶ [8656 
Ραγιϊσυϊας Βυ ]ἀοτ8 ΤΈγα εθρ. δπογβθίῖο ογ δὰ ἃ ἰαγβεσ ίογος οὗ Βείρεγϑβ, 
δηὰ ἐμαὶ δἰζεγ Ἴςοταηροξϊπς ὑμεῖγ ασβὲ δβϑισῃητηθηΐ ΠΟῪ υπάεογίοοκ ἃ 
βεςοῃά ροσίίοηῃ. ΤῊΪΚ νίενν 18 ϑυρροτίεα ὃν {86 τορος τίοη οἵ ἴῃ πᾶπηθβ 

ἴῃ νν. 3... φῇ νν. “5, Βαξ ΟἴΒΕΙ Πδπλε5 γεοὺσ τὶ βουξ δὴν τηδηίίοη οἱ 

ἃ βεςοπά ροτίίοῃ, δηά ἴῃ ἔουγ οὗ {πε 5ἰχ ᾿δ868 δείοσε 8 ἴμεσε 'β πὸ σὸ- 
οὐστεηοα οὗ ἴῃ ἤᾶτηθ. Αδοιυὲ [86 ΟὨἹῪ ςεγίδίῃ ἱπίδγεηςς ἰ5 ὑμαῖ (ἢ 6 

ΟΒγ. μδ5 αἴϊεγ 8}} ἢἴ8 Ἰδθουγβ ἰεΐέ 8 θυ δὴ ἱπιρογίθςεϊν ἰμ το} Πἰσὶ] 6 ἀ6- 
βορείου οἱ {με υϊάϊησ ορεταίοῃβ. 

Ῥαμαϊη-Μοαϑ) (υ. ἘΖτ. 25) 5. ΒυγεὶΥ ἃ οἰδη- Ππᾶπιθ, βυρροϑίίηρ 

[μὲ νὰ πᾶν βᾶνε οἶδη- δὴ 65 411} ἱΒγουρἢ {ΠμεῈ ομαρίεσ. Βαυΐ 
85 τηοβὶ οἵ ἴμε μεαάβ οἵ ἴπ6 φοπθαϊορίββα ἃγε μοὶ Κποῦγῃ ἴο 8, 

ἴῃ ϑρίίβ οὗ οὔγ ἰοσγηδθ]α |ἰ5ῖβ, (μ6 βυρρεβίίζοῃ 15 ἰο ὈῈ ἴδκθη 
οδυϊουϑὶν.---Τ να ἰσιυεν ΟΠ 4Π|6 {μγηα065] ΟΥ̓ ουεης 5 ταβηἰἰοηβᾶ 
ἴῃ 1238 85 ῃδχί ἴο {86 Ὀτοδα ν8}} (ν. 3), ἀπά Ὀδίνθθη [86 σαΐε οὗ 

ἘΡΒγαΐτω δῃηά {π6 νδ]εν ραῖθ. “Ὁ πἴο [δε ἰονεγ᾽ 15 Ὀαϑθὰ οῃ 
(ὦ πὰ ἰ5 ἀουθί!εββ οοσττοοῖ (Οὐ 6); ἕογ [86 βεοοπά ρογίίοῃ 
οουἹά ποῖ ὈῈ ἴδε ἴοτεγ, θυὶ {με βεοίΐοη οἱ ν4}} δα)οϊπίηρ.-- -12. 
ϑλαϊ μη 15. ἃ σοταπηοη πᾶῖηθ, Ὀυΐϊ (Πδὶ οἵ Ηΐ5 ἔδίμογ, Παϊϊολεσῖ, 
͵5 Ἰουπά εἰβϑθνῃεγα οἡἱν ἰῃ τοῦδ, Τὶ τηθᾶπ5 σπανΉΥ ΟΥ̓νπαρίοίαπ; 
Μεν. δὔριιθβ ἰμαΐ 1 15 Ὧῃ δρρει]αῖῖνε οἰδη-ἤδπηθ, δηὰ τηᾶγκβ ἃ 
ἔδυ ψοἢ Βα τεπηαϊπθὰ ἴῃ [8 ταί μοῦ {μ8ῃ ομδ οοταΐησ 
ἔτοστῃ [86 εχῖὶς (2.151). 584] } τὰ τνὰ5 στυ]εσ οὗ [λ6 οἴβεῦ ρᾶσί οὗ 
186 αἀἰδιγίςι ἀρουΐ 7εγυβαίθσ (Ὁ. 5. ν. 3).---Ητ απὰ ζἰς ἀσιερίμεγ5] 8 
τερατάθα ὃν Μενυ. 85 ἃ σοστυρίίοῃ ἴος σμά ἠΐς ἀσμρίδενς, ἱ. 6., 
ἐς μανεείς (ΕἘρ4.01)ὴ, Βαυὶ 16 1815 5 (86 βεῆβα τὰ τρηΐ τοηάοῦ 

4: [ΠΤ γυβαίθτα] ἀρὰ ἐϊς μανεὶς, ταακίησ ἴμ6 ἀϊδιίτίοϊ ον πο ἢ 
ΘΒ] υταὰ συϊεά ἱποϊυα Ὀοΐἢ ἃ ρατγί οἱ Τεγυβαίοτῃ δηὰ οὗ {86 501- 
τουπαϊπηρ σουπῃίγυ. 

“Βδυφβίεγβ᾽ ἰβ ἃ γτεζυϊαγ ἴεστα ἴογ ἴα μαπιίεῖβ Ὡς ἢ στον ἃρ ρους 
ἃ εἶν διηλὰ ποῖ ἃῖς ἀερεηάδης ὕροη ἴξ, 1115, Ἐν] ῥγείογβ ἃ [ἰτεγαὶ 



214 ἘΖΒΕΑ- ΝΕΒΕΜΙΑΗ 

ἱπιεγργεϊδιίοη δαὶ ΘΒ: υηλ8 ἀδυρπῖετβ δἰἀθὰ ᾿ΐπὶ ἰπ ἴἰῃ6 ψοτκ. Βυξ 
85 ΜΟΤΏΘΗ ἴῃ ἴΠ6 Εδϑὶ ψεγὰ αὐἱΐα βυγα ἴο Βᾶνε ἃ ἰδῦζε βϑῆδσε ἰῇ βυςἢ ὑγογίς 

85 115, {μεῖς Ἔβροςίδ! τηεπίίοη ἢθτα δ ὑππϑοῦββασγ. Αμαΐηβι ἰῃς οἱδεσ 

νίενν ἴἃ τᾶν ὃς υγχεὰ {πΠδἰ ἃ 50} Πᾶν πιοητίοη οἱ μα πλεῖ 15 ἱποχρ! οδθῖς. 
ΒεΙΉ. 5Ξ8γ8 ἰξ πουϊὰ Ὀε εαϑβίεβὶ ἰο γοὐεοὶ ἴῃς ψογάβ δυΐ ἐμαὶ βυςὰ ἃ 
σουγθς ἰ5 διθίϊγασυ. ΤΈς πιεαπίηρς ͵ἰβ γε ὶ]ν πηκπονῃ. 

18. Ἡαπμμη] τοουγβ ἰῃ ν. Ὁ διηοης [86 ργθβίβ, θαΐ {Βογεὰ 15 πο 
ΤεΆ5Οὴ ἴογ ἰάθη γίηρ (6 ἵνο. του {πε ἔδεϊ {παὶ ἐδε ἐπλαδί- 
ἰαπς ο[ Ζαγιοαλ] ςοἸ]αρογαϊθβα τῖϊ Ηἷπι, μῈ τᾶν Βᾶνε Ῥεεπ ἃ 
τοϑίἀδῃὶ οἵ [μαΐ ἴον. 8:16}. βᾶυβ8 Β6 ψγ)ὲὰ5 ἴ86 Ὀγποῖραὶ ΟΒΊΓΕΓ 
οὗ [δ6 ἴον. 

ΖϑθΟΔΒ ἴ5 ἴῃ [δε 1ϑὲ οὗ ροβίεχ. 16 υγϑῃ ἰοντηβ, 11, ς΄. 105. 155,1 
ΓΒ. 415. 1 5 Ἰοςαῖϊθά 13 π|}}ε5 ψεβὶ οἱ [εγυ8. ὙΠεσε νγᾶ8 ὑοῦ. ἃ 
ἴαῦζε σορϑην οὗ {μῈ Ζδηοίίεϑ, ἰῃ βρίϊε οἵ {πε ςοπβιἀεγαῦϊε ἀϊβίδηςς 
σφ ὶς ἢ {ΠΕῪ ςαπις; ἴοσ ἴποὸν θυ} θΟΙΒ τΒς νά]]εν σαῖς δηά [με βεσιίοῃ 
οὗ ἴδε νἃ}} θεΐγθεῃ {μδὶ δηὰ με ἀυης καῖθ (ν. ου 2:2. ΤῊ Ϊ5 βϑϑςίϊοη 

ΜᾺ8 1,000 Οὐδ ῖ5; ἃηα τουσηϊν βρεακίης [πδὶ πουά θὲ ἃ αὐδτείεσ οὗ ἃ 
ταΐθ. ἩΗδηος βοσὴς πᾶνε ἀουλίοα τ δβεῖμεσ οἣς Ὀοαν που]Ἱὰ δοςογαρ 158 
80 ἴατζε ἃ ρογίίοῃ, δηὰ δανε ἱπίεγργεϊεὰ (ες νογὰβ 85 ἃ ραγεηςῃοιϊοδὶ 
τοροστδρῃίςδὶ ἀεβοτίρείοη, σίνίηρς {πε ἀἰϊδίδποε Ὀεΐνγεεη ἴῃς σαΐεβ. Βυὶ 
ἴδε Εχργεββίοῃ 15 ἴοο βρεοϊῆς, αμά α ἱπβομδαπά ομδίίς ὁπ ἐπε τοαἱ]!, ἴο δὰ- 

ταϊὶ οἱ βυςἢ ἃ πῆρ. [{ πᾶν θὲ ἴμδὶ βοσλα ρδγίβ οἱ {πῈ ψ.8}} ψεγε 655 
ἀδτηδσοὰ {μδὴ οἴβεῖβ, δηὰ 850 οουἱὰ Ὀεὲ δδϑιϊν δηὰ αυΐοκὶν τεραϊγοά. 
Ὗ᾽ε ποίε ἐμαὶ ᾿ξ 5 βασὰ ἰο βὰν ψβεῖμεσ ἰὶ 15 τηθδηΐ ἰπ 1 (μὲ {8ς νὰ] }5 
ψΕΓῈ Ὀγεδομοᾶ οὐ Ὀσοόκθη ἄονῃ. 

14. Τῆσ ἀμηρ ραϊ65} ἰἴ5611 ννᾶβ τεραὶγοα οἵ γε]: Όγ Μαϊολὶ- 
7ακ {με 5οη οἵ Κεκξαῦ γμῖεν οὔ ἰξε Βειῥεδαξξατγεηι ἀἰδίγίσ]. Μα]- 
Ομ) ἢ, στ οἴμαν ἔδίμεγβ, 15. τηθπ]οηθά 150 ἴῃ νν. "- ἃ. ΤῈ 
͵5. παῖυγα! ν ἃ σοΟΙΏΠΊΟἢ ΠΑΠΊ6, τηδδηΐηρ ἡ ὙΔΗΜΘὮ 15 τὴν Κίην." 
--Βειϊδεμαξκαγόρη) τλθδπβ υἱμοναγά ἤπομδθ. ἙἘτοτὰ 76. 6᾽' ἰΐ τηυκὲ 

μᾶνς Ὀδδη βου οἱ [εγυβαὶοπὶ θογοπμα Τείοα, ἀπά 80 ποῖ θὲε- 
ἔπε ἴδε ἰαϊίεσ ρἷαοε δπὰ Βα ἢ επὶ 85 Εγ]ε βίδίεβ.---ΗἜἊ ὀδμὴ 
ἡ! απά 5εἰ 10}. Μακίηρ ἃ 5! σῃι οβδηρε δηὰ ἃ γοβίογαϊίοῃ ἔγοτι 
ὦ, νε κεί ἃ Ὀεϊϊζοσ ἑοχί: ἀξ αγιά κὶς βοῆς, απά ἐξξν ριαάξ ἐΐξ δξανις 

σμά ςεἰ ἐμοηι με, Ὁ. 1.---16. Τὴε Πομπίαϊη ραίε] [ΟἸ]ονβ {μῈ ἀυης 
ϑαϊε ἴῃ 2181-, . υ----δλαϊίμηι ἐδ6 5οη οἹἹἩἨ Καὶ- ποσεἠ]. Καϊ-ποτεῖς 
ΙΏΘΔΏΒ “ἜΝΘΓΥ 56 6Γ᾽᾿; Μεν. βᾶγϑ ἰΐ ἰβ ῃοΐ ἃ Ῥϑῦβοῃδὶ ἤϑγαδ, θυϊ 

40 ἴδε ρεοῦ. ἰοςδίίοη οἱ ἐμἰς ζαῖς ν. ΟΑ5. 6». ἑν, 
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Ῥτορδοὶν {πὲ οἶδ ἀεδὶρτιδίίοη οὗ ἃ (δεῖς συ ϊ]ὰ οὗ βοοίϑαυοῖβ 
(Εμε..)ὴ. Τὴ ταῦ [Π15 πάσης ΟΟΟῸΓΒ 85 {μαΐ οὗ {ῃε στδηάέδι Βοῦ 

οἵ ομε οὗ ἴδε ῥγοπηηθηΐ 76γυβδ]θτηϊεβ, δηἃ ὑμογα ἰΐ ἰβ ΒΌΓΟΙΥ 

υϑεὰ 85 ἃ ΡΕΊβοπδὶ Π8Π16.--- μον οὐ ἐπε ΜΊδραϊ, ἀϊδίγίο. ΝοτΚ- 
ΕΓΒ ἴτοῖ Μίβρδῃ πᾶνε αἰτεδαν ὕθεθη πιεηιϊοηθά, ν. 7, Ιη νον 
οὗ ν. 19 ψὰ πιᾶὺ τεδὰ σὴ Μεγ., γον αΠ δαϊ ἰμ6 Μίεραξ ἀΐ5- 
ἐγῖοὶ, Ὀυϊ 85 ΕΖΕΡ ἰβ ἴΒθγε ᾿δ]]6α βρΙν γον οὔ Μίδρῥαϊι, ἴΐ τλᾶν 
Ῥὲ (8αῖ ἢε ρονεγηβά [6 οἷἵγ δηὰ σδλαϊμηι ἴῃ6 ϑυττουηάϊΐηρ 
ςουηίτν.---Ης δμὴ 1]. Ῥεγμαρβ νὰ ββουϊὰ δπηθηα 85 ἴῃ ν. 1": 
ἦε αμά Μῖς σοης; ἰβουρὰ γψὲ ἰδοῖκ Βογα {86 βυρροτί οὗ ώ, να 
μᾶνὲα (ες ἔδοὶ μαὶ “βεῖ ὑρ᾽ 15 ΡΙυγαὶ 'π {με οτἰίπαὶ ἰεχί.-- 

ΎΒεη νὰ τὰ ἰοἹὰ ἰμαὶ δ΄λαϊηι τεραϊγοα 4150 ἃ βεοϊΐοῃ οἵ 1868 
Μ41}], ἃ βεοϊοῃ ν ΓῪ ταϊηυΐοὶν ἀδβογ θά: μά ἐΐε τα]! οΥ ἴον [γον] 
4λιο ῥοοῖ οἵ δέϊοα»ε αἱ ἐδε κἶμιρ᾿ 5 ραγάθη απὰ προ ἰδ σἰαΐγς ἀεδοομά- 
ἐπε 7γοηι ἐπε οἷν ο[ αυϊά]. ὙΒΕ Ροο] οἱ 58εῖδῃ ογ ϑΘΒείοδῃ ἰῃ 
15. 86 15 8ε 54 πη6 85 ἴδε 5] οάτῃ οἵ 7η. 97: 1. ὙΠΕΓΕ τνὰ5 α͵50 ἃ 
ἴον οὗ ϑ᾽οαπι, 0. 134. 1ἰ γα ἰῃ ἴΠ6 οοπάυϊ! οἱ [8ϊ5 Ροο] 
{μαι {86 ἔδπηουβ ϑιοαπ ᾿πβογὶριίοη τνὰβ ἑουη ἃ. Ουΐμε χιεβίοηβ 
1815 ΙΔἀεπεβοδίίοη (ΖΟΡΥ͂. τ882,2:1...). ὙΤΒς ἀὐπμρς ραγάομ οὐ- 
ΟΓ8 ἴῃ 2 Κ. 2: 76. 30’ 527, 411, πουγενεσ, ρᾶγδ]]6] δηαὰ ἀθβοῦθ- 
πᾳ (86 τουῖΐῖε Ὁν ψὶοἢ Ζεάοκίδῃ βεα ἔσο {με ἀεδίδηςε 655 οἰϊγ. 
“διαῖγς οἵ ἐπε οἷν οἵὁἩ Τυαυϊά " τεουγβ ἴῃ 1257 5 θείη πθαγ (86 ἔουῃ- 
ἰαῖῃ ραῖϊθ. Τῆιε οἷέν οἵ Παυϊά ἢὰ5 Ὀεεη τερατγαάεα 845 [86 βουϊμογη 
Ρατί οἵ ἴπε ψεβίογῃ ἈΠ], 85 186 πογίβογῃ ρογίίοῃ, ἀπὰ 88 188 

(οι ρ]6 Ἀ1]], ψ ΒΙΟἢ Ιαϑὶ Εγ]Ὲ ταραγάβ δ Ἔβίδ 5ῃ6α Ὀγ 1815 ρδ5- 
βᾶσθ. [Ι͂ῃ βρϊὶίε οἵ πε εχαςΐ ἀδβοσρίίοη οἱ (ἢϊ5 βεοϊΐοῃ οἱ ψ4]]}, 
1 15 ποΐ ροββίθ]ε ἴοσ υ8 ἴο ἰοσαίε ἰΐ ἢ νεγν στοαὶ σοηβάξηοε. 

-16. Νοεκονηίαί, ἐμ6 δομ οΓ Απδιᾷ, ἐμ6 γμΐον οἵἩ μα ἐἠε ἀἰδίγιο 
οἵ Βεϊδεϑμ7) ἰβ ἴῃ σαγείυ!ν αἰ βογεηιθα ἔτοπι ἴῃ 6 Βετο οἱ 
οὔγ Ῥοοϊ. Ηδβ 15 ῃοΐ τηθηςοηθα ΘἰβεΠ Γα, ΠΟΥ 15 Ϊ5 [δῖ ογ. 

Βεϊξεσμνγ 15 ἰη ἴδε |15ῖ οἱ μάθη ἴονβ, 705. 1585, Δηἀ ΔοηΖ 
18οβα θυ} ὉΥ ΒΘΒοροδμι, 2 (ἢ. «αἴ. ἘΟοΡίμβοη Ἰἰοοδίθα ἰΐ ἴῃ 
(δε ταοάεγῃ Βείφεδων, ἀρουΐ ἔσνεῖνε πλ1}165 βου ἢ οὗ 7εγυβαίθπλ. 
80 ΟΑΞ. ἐγ. 11,85. 8566 50 1 Μᾶς. 455 1τοῦ (- τ47, ὙΒΕ ρατί 

οὗ [δε ψ8}} τεῦυο Ὁν ΝΕΒομΔἢ ἰ8 αἰβοὸ εἰδδθογαίεϊυ ἀθβοσὶ θά: 
0 α ῥοϊπέ οῤῥοΞίίε (6 δεῤμίοῆγε ο[Ἡ Ῥαυϊά, ἀπά ἰο ἐπε αγἰἐβοίαὶ ῥοοὶ 

τϑὸς ἸτίφΒυ 5 σεδίίος, [81,. 1807,νι δ., αο ΟΑΞ5. “εν. ἱ ιν, 
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απ ἰο ἐμα αγηομγ}]. Ὗε πὰ τΒς ὑπυϑυ8] ἐχργεββίοη, ΠΠΈ γαῖ, 
μηΐο δείογε, ἰμαϊσαιϊπρ (μαὶ ποτε γὰ8 ἢῸ φοοᾶὰ τηδγκίπηρ- ροὶπε 
δὲ 186 ν8]1, δηὰ ἱτωρὶ γίηρ ἐμαὶ ἴῃς τοι οὗ Πανὶ νγγχὰ5 βοῖπθ 

ἀϊδίδηςε ἀὐνᾶγ. [Ι͂ἢ 2 (ἢ. 3253 μὲ πηὰ “(πε βερυ οθγαβ οὗ 186 
8008 οἱ Πανὶ" ρίνεῃ δ5 {86 Ὀυτγία!-ρίδος οὗ ΗἩδζοκίδῃ. Βυΐῖ 
566 ΒΕηΖίηΡΟΙ ἐπ ἰοσ. ΤῊΪΒ τουδὶ οεμηθίοσυ ψγὰ5 ἴῃ {86 αἷἷν οὗ 
Ἀανὶά, ν. 15, ΨΒοτα Πᾶν Ἠΐπιθο! πτὰβ Ὀυτοά, τ Κ. 29.---Τ δ 

αν! βοίαὶ ῥοοῆ Ἰἰτοτγαιν, ἐδε ῥοοὶ ἐδαὶ τυας πιαάε, ντὰ8 51}}} πεν, δο- 
οογάϊπρ ἴο δες. Βυϊΐ ἰΐ 15 τῆογε κεν ἴο ὈῈ [6 τεβεγνοίγ γὸ- 

ξειτϑά ἴο ἴῃ 15. 221}: κ“υΥυοι πιδάς ἃ σεβεγνοὶσ δεΐνεθη ἴΠ6 νν8}}5 
ἴοτ ἰῃε ψαίετβ οὗ (δε οἷά μοοὶ]."--Πομδο οΓὙἩ ἐδε ἀογοῦϑ]. ὙὍΤῈ6 
Ἰοοσδίίϊοῃ 15 ὑπκηόνῃ, ἰΒουρῃ Ουῖδα Ῥσοροβαβ ἃ ρίδος βουϊχεβὲ 
οὗ {πε Υ γρίη βργίηρς (ΖΟΡΥ͂. 1882,32. Ιΐ πιυδὶ μΒανα θεθὴ 186 
ΤΥ] ἴάγν Βεδααυδγίεγϑβ, ογ 1Π6 διτηουγν. Β.- ΕΥ̓. τοραγαβ ἴἰ 88 ἴῃ6 
τοβίάθηςε οὗ 86 ραϊο- σαῖς, ᾿π ΠΪΟἢ οα88 1 πουϊὰ θ6 τ ὴῖπεβ5 

οὗ {δε Ἰἰαῖε ἀδίε οἱ {μ158 ραββᾶρε; Ὀαΐ 11 ἰβ νῈεσν ῥσγόθδῦ]α (μδῖ 
[86 ναίΐο ᾿ἱνοά ἴῃ (μοῖγ ἢοῖηθθ. Α5 Ὀαοΐογο, να πὰ ἀδγκηθθβ 

ταῖμοῦ (δη ᾿ἰσδϊ ἰτοπὶ ἴῃ6 ἀοί8:}5 σίνεῃ. Α5 (86 ἰοχὶ ϑἰδπάς, 

ψ6 Βᾶνε ἴῃγεα βίαιθιηθηίβ δρουΐ [Π6 ἰογτηϊηδίησ- οἶηὶ οὗ Νε- 
Βειη δ 5 νοῦκ, Ὀυϊ ποης δρουΐ 115 θερίπηΐησ. Α5 58! τ 5εο- 
ἴοῃ εἐχιεπαβά ἴο [με εἰν οἱ Πανίά, ν. 15, γε 5ΒΒου]ὰ ργοῦδῦὶν τεδά 
[γοηι ἐπα δεριοῆγες ο[ αυϊά, ᾿ἰΒουΡ Ἢ βυςῇ ἃ οοττεςσοη 15 ρυτεὶν 
Ποπ͵εοΐυΓαΑ!.---17-20 ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ σονεῖβ ἴμῈ δοςουῃηΐ οὗ ἰῃε ἰάρουγ 
οἵ [πε 1,ονεβ ψ8ο ἴοοῖϊς ραγί ἴῃ τς ψνόσκ, θὰΐ 186 ἰεχί 15 'π ΡΟΟΣ 
β|:δρε.---17. ΑΠον πῖηι τοραϊγοά {πὸ 1 ουΐοδ: Κολμρι ἐδ 5οπ οὔ 
Βαπῖ]. ὙΒΘη τὲ οχρϑοὶ ἃ ἔυγί μεσ [δὶ οὗ [ον εἶοαὶ πάτηθβ, θυ 

186 ῃαγγαῖϊνε ζοθ5 Ὀδοκ ἴο {δε οἱ] ἴοστηυϊα. Βοῖῃ Κεΐμηε δηὰ 
Ηασλαδίαϊ ἅτε σίνεῃ ἴῃ [δε 115 οἱ (ἢς μεδὰβ οἵ (ῃε ρθορὶε, τοῦ. 
Ἡα:Παδίαϊι νιὰ5 γμΐον οἵ μα [46 ἀϊείγίοί οἵ Κεΐϊαἢ], ἃ ῬΙαςθ ἕδτηουβ 
ἴῃ Πᾶν 5 δαυΐν ἰἰβίογυ, 5. 23, ἃ ᾿υἀθδῃ ἴον, ΠΟΥ {86 
ῬὨΠ]δεΐης Ὀογάεσ, ἀπά δρουΐ εἰς τα1]65 πουίννεβὶ οἱ Ηδθῦσοη 
(ΘΑΞ5. Ηἰδί. σεορ.3). Μεγ. ἱπίεγβ (μαὶ Κ δὴ μὰ Ῥθεῃ βοῖ- 
τἰοὰ Ὀν (Πς 1,ονὶϊε5 ἀυτίηρ ἀπὰ δἴζογ (μὲ εχὶὶς (Ἐη4.1185).--- τὸν 

δὲς ἀϊδιγίο. ΑΥ. ἐπ μὲς ῥαγέ ἰδ ἀμ] 5 1680 6. 

ἘΧ]ε ἱπίεγργείβ 85 ἀἰβείη συ ϊ βίη (ἢ ρατί Βε τεργεβεηϊςὰ ἔσοτι ἰῃς οἵμεσ 
Ῥδγί παπιϑὰ ἴῃ ν. 3, Β.-ΕΥβ. 3065 50 [δ 88 ἰο δῦξυς ἔγοηι [8 βίδίἊ- 
τοεῃΐ (πδι (δς ἔνο ραγίίεϑ ίγτουι (ῃς Κι ο 14} ἀἰϊδιγίςς ψεγε δεραγαιδα ἔγοαι 
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εδοῖὶ οἴβεγ ἴῃ {μεῖς νογῖς. ΤὨΪβ δας βοῦν αἶϑο βυρρεβίβ ἴμδὲ {πε πογά 
᾿πιρ ε5 ἐμδὲ 15 τσογσκστηδη ραγιϊἰοἰραιεά, ποῖ 85 ἃ ἴχεν., Βαϊ 88 δα τυϊες 
οἵ ἃ Κεῖϊδ ἀϊβέσιει. [ὲ 8 ἀουδιείυ! δρουΐὶ δῖ5 θεΐηρ ἃ ἴμεν. δὲ 4]}, δηὰ 
ἴδε ποτά [5 ἴοο οὔβους ἴῃ [Ἀΐ5 βο!ϊ αγυ υβ6 10 βεγνε 88 ἃ βορὰ Ὀαείβ ἴογ 
βῦς ἢ ἴασρε ἰπίεγεμοεϑ. 

18. Ταεῖγ ὀγείδγομ] ἱγαρ α5. ἃ ΒΈΡῪ 1ῖβὲ οἱ 1,ονίΐθβ, ἔοσ 
186 δπίεοεάεῃϊ οἱ ἐδεὶνγ 8 1ιουΐί65.---Βαυναὶ ἐξα 505 ο[ Ηεηπαάαά]. 
Ηδπδάδα γὰβ ἃ [ενϊϊε οδίεῖ, ν. 3 τοῦθ ΕΖ, 233, Α5 16 πᾶπη8 
τθδὴ8 Πασαά [αὐομγς, ἰὰ τουδὶ 6 οἱ Αταπηδῖὶς οτἱρίη. [Ιἰ ἰβ ἃ 

βίσδησε Ἐ|Ὲ ἴογ 1,ενὶϊε5 οἱ {με ροβίεχις αρθ, δηά ἴξ τῦδν ῬῈ 
81 οἷά οἰδη-ΠδΙη6.---Βίπημὲ, ἃ5 ν. 33, 5 (ῃ6. ἴοττῃ οὗ [6 πδπλ6 

δἀορίεα ὈΥ Οαυΐδε δῃὰ Βεγίῃ. Βυΐ 505» οἵἩ Ἡεπαδαά 15 ἃ εἴδη 
ἀεβίσηδίοη. Μογθονεγ, Βίπηυΐ 18 ἃιοηρ (86 ῥγίεβίβιυ Βοίῃ 
Ῥγίεβδίβ ἂπὰ 1ονὶϊεβ τῖσης θὲ 80η5 οἵ Ηεηδάδα, ἴοσ μα πϑῖηα 

βοε5 Ῥ80Κ ἰο ἃ {ϊπ|6ὲ ψΒεὴ ἴ86 ἔν οβσεβ ψεγα ποί αἰβεϊησιυπῃοά; 
δυΐ {Π6} σου] ποῖ δὲ οοπέμυβεά ἴῃ [815 1131.---19. Εζον ἐδδ 505 
οἵ “εφημα]. ΤῺ πᾶπὶε 18 ποὶ ἔουπα εἰβενμεγα ἰῃ Οὐγ ὈΟΟΚΒ. 
Α5 Βα ψ85 {86 τυ]εῦ οἱ Μίβρδῃ (συ. οῃ ν. 15), Β6 τχᾶϑ ὑσόρϑθὶν ποῖ 
οοπηροίοα σ11} [δὲ συϊ]ά οἵ 7εβυδ [ἢ δβϑοοίαϊβ οἵ Ζεγυρθαθεὶ. 
Ιπάεοὰ, ᾿ξ 1β ΝΕΓῪ ἱπργοῦδθ]ς (πᾶὶ ἴμεθ6 ἀϊβίτίος συ]ογβ ΤΕ Γα 
1,κεντίε8. 

Ὗε ποῖς Βεζε ἃ οδδηρε ογάεσ δί ἰῃς θεχίῃηϊηρ: σπὰ ἑΐεη γεραϊγεά αἱ 
ἀἰς μαμά]. Τῶε ναγίδείοη ͵ἰβ ὑσοῦ. ἃ β8εγίαὶ εστοσ, δὶ ἰξ ἰ5 οἷά, ἔογ ἱξ 
͵5 τεργοάιοςα ἰῃ ὦ. Τῆς ἀεβοτίρείοη οἵἉ [μι͵ῖ8 βοοοῃὰ βϑοϊΐοῃ 8 νεσν οὔ- 
δουγε: ἴγοηι οῤῥοείϊε ἐδ αδοομὲ οὗ ἐδ αγηις, δε οογε7}]. ΤΑδ ΤΟΥ̓ΜΕΥ, 
νν. Ὁ. 5.1.2 (Β. 269, ἰβ ἃ Ἰοοϑὶ πᾶιὴς νὲ}} Κποιχῃ ἰο {86 δυΐδογ, θυΐ 
ποῖ εἶεᾶς ἴο υ5. ὦ οβετβ ἵττο τεδαϊηρβ: ἐΐε ἰσισεν ξοΐμξ πὸ αἱ ἰκε λωποίίοη 
οΓ δε οογπεν ; δπὰ ἐδε ἰοισεν οὗ ἐζ6 αξοεπέ οἵ ἐξα αγηῖς 7οἱπέρ αἱ {16 σΟΥΉΕΡ 
δελὶμα ἐς πὶ}. Νον ἴϊ 185 ἱπιροββίθ]ε ἴο τηδίκα βεῆβε οι οἵ δῃγ οἵ ἐμ6βα 
τοδαϊησβ. Ῥδσζιὶν αἱἀδὰ ὃν {πε ἰδίζεγ Οσεεῖ ἱεχὶ, 1 που]ά οοττεςξ δηά 
τεηάεγ: ἥγονι οῤῥοσίϊε ἐζ6 αγΡ ΙΟΏΡῪ [0 ἐκ σογηεν οὗ ἐδ δ], ἀιλὰ 580 τεδοβίης 
ἃ ἀεβηίΐίε ροϊπί, {πε πογίνγεβί οόσγηεσ οὗ (ἢς τὰ]}1. ΜΈΝΟΙ ργοροβεβ 
265! ξε σγηιοωγ οπαηιδεν [0 ἐΐε σοογπεν (ΤΒΙ,. τρο3,.15). 

20. Βαγμοῖ ἐδ το οἵ Ζαδδαῖ], οὐ Ζαξξαΐ ἃ5 Οτ. γον ἐμέ 
φογη67] οὗ ἴμε Β1}], ν. 15 10 ἐδ ἄοον οἵ ἐδ κομδο οἵ ΕἸ ἑαςδὲδ ἐδα πῖρα 
ῥνίεί, νο 85 ἴδε ῃγβί Ὀυ]ογ παπιθά, ν. 1. ΤῊΐβ Βουβα νγὰβ 
ον ΘΠ Βαγά ΟΥ̓ [6 ν4]}, δηἃ πδᾶγ {π6 σοσῆοσ. Ετοστὶ [86 
Ρτουπιίμεηοσε οὗ {86 οσουραηΐ, (με Βουβε πουἹὰ θῈ νὲ}}] Κπονῃ. 
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ΤῊΣ ῥγοχίπιϊ ἐν οἱ 86 Ηἰρῃ ρῥγίεϑί 5 γεβίάεηος ἱπάϊοαδίες ἐμαί 
“186 11} οὗ ν. 15 15. (6 ἴδιηρ]α Ἀ1}}. ΤΠε τηθηξίοη οὗ [86 ἄοοῦ 
ΤΑΔῪ ταθᾶῃ {μδὶ ΕΠΔΘΗΪ 5 Βουβα ψὰ5 ἴοο ψ|46 ἴο βεσνε 88 ἃ 
ἀεβηΐηρ τλαγῖ, οσ (μαΐ [86 ἀεβοτίριίοῃ 888 Ὀθοοπια νΈΓΥ οχδοῖ. 
-21. Τα 58π|6 ρεῦβοῃ τῃηθητοηδά ἰῃ ν. “4 15 πεσε δρργορσίδίεϊυ 
ἀοβοσί θὰ 85 τεραίγτίηρ ἃ βεοοπά ρογίοῃ, δῃὰ 511} ξυγί μεσ δρ- 
Ρτοργίδίεϊν ἱξ νγᾶϑ ἃ ΝῈΕΓΥ 5124}} ρογίίοῃ, οἱ ἐμαὶ ἱτοπίηρ οἡ ἃ 
Ῥατὶ οἱ ΕἸ ΑΘ θ᾽ 5 Βουβε: ὕγορε ἐδα ἄοον οἵ Εἰ ἑαπλέδ᾽ 5 κοιδε ἰο ἰδ 
επὰ οἵἩἨ Εἰδαςμῖδ᾽ 5 πομδε]. Τὸ θὲ βιγα, ἔπεα πιδὺ μάνα Ὀθθὴ ἃ 

Ῥαά ρΐεοβ οἵ ν͵ὲ}} δἱ 1815 ροϊπὶ σοι τεαυϊγεα ταυςἢ ΙαΡουτ. 
-22. Τῆε ῥγίεεϊς, ἐδιὸ ριοη οἵ ἐπε ῥίαϊη]. ὙΒῈ 2]αἷη ἰβ ἃ ἴθοὶ- 
πΐοδὶ ἤδηγα ἔογ {Π6 ονδὶ ρ]δίη οἵ (Ὡς ]ογάδη. Τα }} ἀεβίσηδ- 
οι ͵8 ἐψε ῥίαΐπ (οὐ οὐαῇ) ο[ ἐξα Χογάαπ, απ. 1319, θυϊ παίυγα!ν 
.ογάαη οου]ὰ δαϑν ὈῈ αἰδρεηβοὰ ψῖῖ. “ὙὍΒΕ τίνεογ᾽᾽ οὔ “(δε 
ἴονη᾽ Βᾶ8 8ἃ βρεβοῖβο β6ῆ86 ἰῃ δνεῦν ἰοοδ γ. ὍΘ Ὀτῖοῖ ραββαρα 
ἱπηρ]θ5 ἰΒαῖ [815 ῥἱδῖπ γγὰ5 Ἔἐβρθοῖδ!ν {μὲ δροάς οὗ ργεϑδῖβ. ΤῈ 
βἰδίθσηθηϊ 5 ἱποοπηρὶεΐθ, 85 ἴβεσγε 'β πὸ ἀεβο ροη οὗ {86 μαζί 
οὗ 186 ψ8}} τεραίγεάὰ ΌΥῪ ἰβεϑθε ρμγεβίβ.---28, Βεη)αρεῖ διά 
Ηασεμμδ ΔΡΡΑγΘΠΕΥ ᾿ἱνοεὰ ἰορεῖμεῦ οῤῥοοίίς ἐμεὶγ Ππομδε] δπὰ 
τδβεῖς Βουβε δα]οϊπεά Αζαγδἢῃ᾽β, ἔογ [ῃς ἰδί(θσ δῖβο θυ} ορροϑὶΐα 
μἷβ Βουβε δηὰ ἔγοτῃ {μαΐ ροίηϊ Βίμημὶ γεραϊγεά, ν. ἢ. Ἰί ν. 5 

15 πἰβρί δορά, 85 ἰϊ πιᾶὺ Μγ6}1 ΡῈ, [Βεη [ἢς οἰ ΠΕ οοσυρίεα Βουπα 
σου δαϊοίΐῃ [Π6 τεϑίάεπος οὗ ἴμ6 Βἰρῃ ργίεϑι.---34. Ου Βὲη- 
πὶ Ὁ. 5. ν.1δ, ΤΒῈ ραγί δὲ τεραϊγεὰ 15 ἀθβογ θεά 45 Ἔχίθηδίηρ 
ορε δ βοιδε ο[ Αξαγίαϊ, ν. 3, ἰο ἐπα σογηεν απά ἰο ἐδ ἑμγη]. Τῇ 
τὸ πᾶνο Γοδοῆ δα ἃ ΘΟΥΏΘΓ ΟΥ̓ ΤΌ Γ ἴῃ [6 ν]], ἰϊ τηυϑί Β6 ἃ ἀϊθετ- 

δπξ ομδ ἔγοτῃ ἰμδί πηεπίϊοπθα ἴῃ νν. 19: ἢ, Ναΐυγα!ν (86 νν4]] 
μδὰ πιοῦὲ (μη οπε οογποσ.--26. Αἱ {πε Ῥερίπηΐηρ νὰ τηυβῖ 
ΒΌΡΡΙΥ αὐέεν πῆρ γεῥαϊγοεά. Νεῖῖμοῦ Ῥαϊαὶ ποῖ 5 ἔδί μεσ ὕ͵ καὶ ος- 
ΟὐΓ5 εἰβενθογε ἰπ ΟὟ. Ὑῆε βεοϊίοῃ ἰ5 ἀεβοῦ θεὰ ἰμυ5: γον ορ- 
ῥοσίίο ἐπα σογηον [ἰ. 6., ἴᾺ6 ΟΟΥΏΘΓ οΥ ἴυτῃ οὗ ν. Ἧ] σπά ἐξέ ἰοτοεν 
τοὐοῦ γοος ἀοιυπ ἔγονε 6 τ εν ῥαΐαοε τυδίον ἰδ αἱ δια σομγέ οἵ ἐπε 
γμαγά]. ὙΒε ἰεχί 5 οδνίουβιν στοηρ; ἴογ ἴδε ἐσιθεν 15 ποῖ 188 

ΒΔΓΊ6 8ἃ8 ἴΠ6 (ΠΟΥΜΟΥ; δηὰ μετα ψΈγῈ ποῖ π ΤΟΥ] ρϑίδοεβ ἴῃ 

76τυβαίθμι, 8ῃ Ὁρρεῖ δῃά ἃ ἴοσεσ. ἘΝΤᾺ Οὔ τὸ σαὶ ἱπιο!ρ Πϊεγ: 
ροηι οῤῥοσίίο δε ΠΟΘ οὗ ἐξέ ἐσιυεν ιυλίοῦ, ῥγο)εοίς ὕγοηι ἐς γογαὶ 

ῥαΐαος αὖονε {δε οομνὶ οἵἩ ἐπε ρματά. ὙὨΣ επά οἵ ἴδε βεοϊίοῃ ἰ5 
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ἀεβοτγίβεὰ ἴῃ ν. 3.---αῆσ)ΙιΤ᾿αἀαίαν ἐπε 505 οἵἩὨ Ῥαγος]], οὐ οἱ ἰ}9 εἰδη οὗ 
Ῥατγοβῇ, ΕΖγ. 25, 15 πηϊϑρίαοθα. Τὰ ποσὰ “σεραίγε᾽᾽ 15 ἰἸδοκίηρ 
δηὰ (86 πᾶπ|65 ἱπίεττυρίὶ (μ6 ἀεβοτριίοη οἵ {με βοοϊίοη τοραϊσοά 
Ἐν Ῥαᾳ14!.---26. Νοιυ ἐπε Νειλείνεῖνε τοόγε ᾿οίπς ἐπ Οὐῥεοῖ, ἃ Ῥατ- 
εηϊμεῖίς ἐχργεβϑϑίοῃ ΜΉΘ Πδ5 βίγαγεὰ ἴτοτι ἰΐ5 οτσίπαὶ ὑἷδοθ 
(υ. ἘΖτ. 23, δῃηὰ οὐ Οπεὶ, ΟΑ5. “εν. 1,53), Τὸ σου] πδίυγα!ν 

οοτὴα ἴῃ ΒΘΓῈ ΟΡΒΕΙ μᾶ5 Ὀδθῃ τηθητἰομθᾶ. ΤῊΘ ἤϑπι6 ΟΟΟΌΓΒ 
αἱ ἴδε οῃὰ οἵ ν. 37, δηὰ ἴο [δι ῥίδος ἴμ656 νγογάβ βϑῃουϊὰ δὲ ἴγϑῃ58- 

Ῥοβεά. Τβδη τὰ Βᾶνθ, ποῖ ἃ {γί μοῦ ἀεβοτριίοη οὗ {86 δροάβ 

οὗ ἴδε Νειδίηΐτα, θυΐϊ [6 τηϊβϑίηρ ἐογηεύμμδ Ὀεϊοηρίπρ ἴο ν. 35, 
ΑΒ οὖ ἰεχὶ βἰδηάβ, γα ᾶνε: Ὁ} οῤῥοδίίο ἐδ τυαίεν ξαίε ὁπ δὲ 

εαΞξὶ απὰ ἐμε ῥγο)εοϊδηερ ἰοιυεγ]. Α5 ἴ8ε ναῖε ραίβ τγᾶ5 ἴῃ {86 γ8]}, 
“ορροβὶϊε᾽ ἰ5 ουΐ οἵ (δε χυεϑίίοη. (Φ" οἤετβ υ αιΐϊε ἃ ἀἰδεγεηὶ 
ἰεχί: τροο ἐδε ραγάομ ο[ ἐδ ραίε υἱοῦ ἐς ἐπ Οὐ Μεὶ οη ἰδὲ καί. 
ὙΤΒε ρῥτγοϊεοϊίῃρ ἴονογ 15 υβϑεὰ ἴογ Ῥοίἢ ἐογηείμὲ οἱ Ῥα}41᾽5 βεοϊίοῃ, 
8ηἃ 485 ἰΐ βεγνεβ 85 86 ἱπ1{|4] ροϊηξ ἔογ [με Τεκοὶ (68᾽ βοσοηά 560- 
ἄσοη, [Βδὲ τηυϑὲ ΡῈ τσῃῖ. ῬγοῦδθὶΥ ἰδ βου! θ6 οοπηροϊβα ψἱ 1} 
Ορβεὶ {δυ5: ο» ἐδ ὁαϑ οἵ διε ῥγο)οοίήνρ ἰοιυεν]. Αςοοταϊΐηρ το [86 
Ταϊταυά, (μ6 ψαίοῦ μαῖα γγ85 80 πϑιηθα Ῥδοδῦβε νυδίο 7185 οδΙτὶ 

ἔγουῃ ἴ86 Υἱγρίη βργίης ἱΒγουρῃ {8158 σαῖς ἴο {86 ἰδρ]α δἱ [86 
Ἐξεαβὶ οἵ Βοοῖμβ. Βείοσε 1 ἔβεγα γγὰ8 ἃ ρἷαζα, 8:- ὃ" 15, υβεα ἴοΥ 

Ἀ55ΕΠΌ]165. Ετοπὶ {δε ἴοιτη ἴῃ 1257 [ἃ ττᾶϑ εν θην ἴῃ {μὲ εαϑὶ 
τυ 4}}.---27. ΑΠἰον δέ γεῤῥαϊγεά ἰμε Τεξοῖδος α ξοοομά ῥογίοη (ς. 
ν. ἢ) ὕγορε δα ργεαί ῥγο)οοϊίμρ ἰσιυεν εὐὸρ ἰ0 44:6 τυαὶ! ο[ Ολιοῖ]. 
ΤῊΝ ονογμβδηρίπρ ἴον 85 ἃ ργοιηηθηΐ βροῖ, δπὰ πηυϑὶ μᾶνα 

βυσνίνεα [ἢ οαἰδβίσορο5 ψ Βῖοἢ δα Ὀείδ!]οη 7εγυβαίθση, 85 ἱΐ 
νου ποῖ μανε Ὀδεη τευ ὈῪ [ΒςῈ πον οοησηυηϊγ. Ἐαϑίογ- 
ἴῃ ἴδῃς εχ δηά ἰγδηβροβίηρ ἰῃ νν. “57, 85 βΒδονγῃ δῦονε ἴο θ6Ὲ 
ΠΘΟΟββασΥ, γα σεῖ [με [οΟ]]οσίηρ: (25) 4} {γ κὲρι τοραϊγοά Ῥαϊαϊ ἐπα 
δοη οἵ ὕὕκαϊ [γοηι οῤῥοδίία ἐδ σογμεν οὐὨ ἐἦι6 ἰσιυον τυπέοῖς ῥγο)εοὶς 
ον ἔδο γογαὶ ῥαΐασε αδουε ἐκ σομγ οἩ 446 γμαγά, (26) τ«“ηο ἐδε 
ξαγάετη ο ἐπε γαίε τολίοὐε ἐδ ἐπ Οὐδεῖ ἰο δι δαΞὶ οἵἩ δε ῥγοὐοοδέπρ 
ἐσιυεγ. (27) ΑΠ|ον μεῖνε τοραϊγοά με Τοκοῖίες α Ξεοομά ῥογίϊον [γονε 
οῤῥοείίς ἐξδ ξγεαί ῥγο)οοίέηερ ἰσιθεν ἀμ ἰο 44:6 τυαῖϊ οἵ ΟΡδεὶ. (265) 
(Νοιυ ἐδε Νεἰλένεένι τόνε ᾿ξυΐτρ ἐπ ΟΡΠοῖ.) (255) ΑΠίον τβδηι γε- 
}αϊνεά Ῥεάαΐαλ ἐπα δον οἵ Ῥαγοσῆ. 

28. Αὖονε ἐπε ἤποτξε φαίε] (ο΄. 7ε. 319, ἴτοπι ΑΙ ἢ ἰἴ ΔΡΡδδγβ ἴο 
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Βαανα Ῥδθὴ πϑᾶῦ 6 ὅτοοκ Κίάτγοη, γεῤαϊγεά ἐπ ῥγίοσίς εαοῖ οπε 
ΟΡ οΞίϊε δὶς πομδο]. Ἐνϊάεηον {Πϊ5 ὰ5 ἃ ρατγί οὗ [86 οἷΐν οὐ- 
ουρίεα οὨεν ὉΥ ῥτγίεβίβ. [ἰ πᾶν θὲ [86 νεγὺ βεςίίοῃ ψ ΒΟ 
7ετοπιίδῃ βαϊὰ που] Ὀεοοσηα ΒΟΙν ὑπίο ὙδΆν ἢ (315).---29. 
Ζαάοξ {πὲ τοπ οἵἩἨ Τρηη67] ς[. ν. ", ταυβὲ δε ἃ ῥτγίεβί.----σλεοριαίακ 
ἐμε 5οη οἵ δἠδκαμίαϊ τυας ἐλ ξοορετν οἵ ἐδ δας ραε]. ΤῊΪ5 τηᾶν Ὀ6 
186 ραίς ἀεβογ θεά ἰῃ ν. 5 85 [Ὡς εαϑί νψαΐεγ σαῖθβ.0 Οπα Οσθεκ 
ΜΒ. τεδάϑ ἐ{ε φασί ἤομδθ. ὙῈδ πϑπιὲ ΘΒεπηδίδῃ οσουγβ οΐεῃ ἴῃ 
οὔ ᾿ἰβῖβ, θὰΐ νὰ σδηποί ἰάθη ν [5 Ὀυ]εγ τ] Δὴγ οἴΒεΓ. 
ΑΒ5 ἴδε μᾶπια πιεᾶῃβ8 γαϊιυεῖ; μας πεαγὰ ἴηιν ῥγαγδ), ἴὲ σουά 
παίαγα!ν Ὀς ρίνεη ἴο ΟΕ] ἄγε ῬΟΓΏ ἴῃ ΔΏΒΨΜΕΓ ἴο ἃ ΜΨΟΙΏΔῺ 5 ἴεῖ- 
νϑηΐ ργᾶγεῖβ. Ὃ6 πΊΔΥῪ γθο8}} [μ6 οδϑθ οἵ Ηδηπδὴ (1 ὃ. 1).--- 
80. Α Παπαπίαλ) νὰ5 τηθηϊοποά ἴῃ ν. δ 85 οὔβ οἵ 86 οἰηίπηοηΐ- 

ΠλΆκοτβ. ΤὨΐβ νου Ὀς (δὲ 58 π|6 τβδῃ, 1 δσεοομα ῥογίοπ (Ὁ. 5. 

ν. 11) ψεγα ἴο θ6 5 ΓἸΓΕΥ ργεββοά. Παρ ἐδε εἰχίδ 505 ο[ Ζαϊαρῆ). 
Ηξετε νὰ Βᾶνε 8ῃὴ ὑῃράγα]]εἰεὰ ραγιϊου τιν ἴῃ [86 σεμεδίορυ, 
δηἀ δὴ δϑϑύγαηςθ {πὶ ΖαΙΔΡἢ ἰ5 ποῖ ἃ οἰδη-παπιθ, θαΐ {Π6 ἢᾶπια 
οὗ [86 δοία] ἔδίμεγ οἱ ἤδηυη. Οαυΐθο, πονανοσ, {1 ηΚ5 τ8αῖ 

“ΧΕ Β᾽ 15 ἃ οοττιρίίοι ἔοτ ἴῃς δροάε οἵ ἤδηυη. Α Ηδηυη [5 
τηθῃτοπ66 ἴῃ ν. 13 ἴῃ σοπηδοξίοη τ 16 ἱπμα  ἰδηῖ5 οὗ ΖΑποδῇ. 
-- ἸἩ εεἰμεϊαρη πὶῖ [μς βᾶπης [δἰ μῈγ 5 παιηβὰ ἴῃ ν. β. Ῥεσῃαρβ 
ἰξ 5 τηϑαηΐ Βθσα ἴο ἀδθβοσῖθε ἃ βεοοηά ρογίοη δυ Ὀν Ηἷτα οῤ- 
βοσίίς μὲς οκανιδεῦ]. ΜοβΒυΠδτα ἀϊὰ ποῖ μανα ἃ Βουβα, θαΐ ΟὨΪΥ 

ἃ τοοῦι. Α5 Μεββυ απ ννᾶ5 ὑργοῦδΌὶν ἃ ῥχίθβϑί, {815 τοοπὶ πουϊά 
6 ἴῃ 1δε τερ]6.---391. )ῦεὲ 5βουϊἃ ρῥγόθδῦϊν τεδὰ Μαϊοδί)αξ 
ομα οἩ ἐδ ροϊάσηηδ. ὕὕηῖο {6 πομδε οὐ δε Νεϊλμεπῆρι ἀπά οἵ 
ἐμ Ἰγαάογο]. ΤῊ Νειβιηΐπι ἀνε ἴῃ ΟΡΒΕΪ, ν. 33, ἀπ Δρρδσεῃῖν 
Βαά 4 Βουβε ἴμεγα ἴῃ ΒΟ μ (μεν ᾿ἱνεὰ ἴῃ σομησοη. ΤΣ 86- 
ἀϊάοη οἵ ασμά οἵ ἐΐ ἰγαάογς 15 ϑυϑρὶςΐουβΒ. 1 [86 ἰοχὶ 15 οοττοοὶ 
18ς τοΐθσεμος ψουἹὰ 6 ποῖ ἴο ἴῃ τοϑίάθηςθ, Ὀαΐϊ ἴο (86 σψᾶγο- 

Βουβε οὗ [με τῃογοβαηίβ. Ορῤῥοσίϊς ἐπ ραίε ΟΠ ἰδ ηιμδίογ), ἃ 
δαῖε ποῖ εἰβεύβεγα τπθη]οηθα, τηᾶν 6 ἃ ραΐα ΠΘΔΥ ΜὮΪΟΒ π}}}}- 

ἸΆΓΥ ΕΠΓΟΙπιθηῖβ5 πτεῦα πηδᾷ, θαΐ [86 τηδίίεγ ἰ8 ΠοΟρβ εβϑὶν οὔ- 
ΒΟΌΓΕ, 85, ἴογ [δὶ πηδίίεσ, 15 811 {815 ἰοὴρ ἀεβοσρίοη. ΤΈΣ ἰοχὶ 

ἰβ ΡγοῦὈΪῪ στοης. Απώῶώ προ ἐδι6 ἀδοοηὲ οἵ ἐδ ἰοιοεν]. ΑΠοΙΒοΓ 
Ὀεπά ἴῃ [86 νψ͵8}} ου ἃ Ἀ}}1 15 ὑγοθδθὶν πηθαηΐ, Βαϊ ὦ μ85 29 ἐξε 
φΔαϊ οἵ ἐἶ δεπά, ἡ ΐΟΒ 15 δοσηθν δὶ οἰθᾶγεγ. 
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82. Αἱ {πε Ὀερίπηΐηρ οἱ {8158 ν. τε πὰ {πε Μαβϑογείίος ποὶς “186 
τα α]ε οὗ (6 ῬοΟΚ,᾽ 5Ββοσίης (δὶ ΕΖγ. ἀῃὰ Ναεβ. ψεέγε γεοκοηεὰ 85 οὔδ. 

Βν δείυδὶ βϑρᾶος τὰ ἅτε αυἱΐς ραϑὲ 86 τηϊα]ς, θὰ: (6 Μαβϑβοσγίϊεβ 
ςουπίοά ὃγ νν. 

ΎΒεη [Ο]]ον5 ἃ ἀεβοτριίοηῃ οὗ ἃ βεοϊΐοῃ οἵ [86 ν8}} τεραϊγοά 
Ὄν ἴνο ρυϊ]άβ, ψἱΒουΐ βρεοϊγίηρ ΔΥ ἱπαϊν! 40.415, ἐλ ροϊ δηλ 

αηπά ἐδε ἰγαάογδ δοίιυοοπ {1:6 ἀδοοηΐ οἵ ἐΐ6 ἱμγη σπμὰ ἐδ 5ἤξερ ραίε]. 
(ὦ κἶνεβ ἃ νατίαηί δείιυοο ἐμ αϑοορ ὁ {1:6 οἶδε ραίε, Ὀαὶ {8 
15 ἀείοοϊδνα, 85 ἰΐ γσίνεβ θυΐ ομα ἐεγηηέμμδ. ΤῊ ὈΓΙΏΡΒ 5 
δεουπά ἴο ἴδε ροϊηϊ δ ψ μοι τὰ Ὀερδη, νίΖ., [Π6 5ῆδερ βαία, ν. 1, 
βΒβονήηρ [8αϊ δἱ ἰδαϑί ἰῃ {Ποῦ τὰ μᾶνα Ὀδδη σατο ἀσουηά (ΠῈ 
ΨΜοΪς οἰτουπηεγθηςα οὗ {Π6 ψ.4]}. 

1. γΦῚΡ], δος. ἴο Βεσίβ. δπά Τοστου, ἰ5 σίϊδουΐ δὴ οὐ). ἰπ ὥ; δυξ 
τδδὲ ἰβ. οὐἱν ἴσαις ἴῃ ν. , ἀῃὰ βοὴ οὐἱν ἴῃ ΒΆΝ, Βυΐ σι Τοῦτον τὰ 
Ββουϊὰ τὰ. γγΡ.45 ἰῃ νν." 4. [Ιη ν.Ὁ ἴξ 5 Βεϊίεσ ψῖ Κεπὶ ἴο οτι. 
ἴδε πογά δἱἑορείμβεσ. Κίτιεἱ οβδηρεβ ὙπηΦῚ" ἴο Ἰπγ.--τοη τ] 5δου!ά 
Ῥὲ [ο]Ἱονγεά Ὅν ΠΥ ΣΥ Ὁ ΣΟΥ 85 ἴῃ νν. "- “ 12..... 18. Ὁ }}})0}} 858 θθθῃ οοτ- 
τυριοἀ ἱπίο γοτψιν.--ἃ. ΦΒΑΝ υἱῶν, 5ονγ8 .)2 ἴογ Ὁ2 δῃηὰ ":2, δπὰ νὉ 
ἴοσ γυ. Ὼ2 8 ἱπάἀεοοὰ ἀϊβῆςυϊε, ἔος ἰξ βΒῃου!ὰ μΒανα δὴ οδ]., δηὰ ἰΐ ἃ βοςϊΐοῃ 

οὗ 186 ΨὉ}} 15 ἰηϊεηἀε(, ρππ που] θὲ ἴδε ῥγορεσ ἴεσσα. Βαΐ ἴΐ ἰβ βαγά 
ἴο πιδίκα ροοά ββῆβε ουὲ οἵ ὥ.---8. γ50}}} 2᾽ ν.6. 2 (Β. 34: 58. τοφ ἧ. 

τοι {με ἰπίγεχυεηξ υ56ὲ ΤοΙτεν 5 σοῃϊεηίίοη ἐμαὶ (Β6 πογὰ ἰ5 σβᾶγας- 
{εγίβιϊς οὗ δε (Ὡγ. 5 ῃοῖ βυβίδίπθά, 1ὲ ἰ8 οδ δα 8 ἀδηοπχίπαϊνα ἔγουα 
πρ, “ταίϊεν," “Βεδπι," ΒΒ. Οε5.8, δῃὰ {μὲ πῆηρ. ρίνθεῃ ἰβ “ἂν 
θεδιηβ.᾽" [ἢ (ἘΒ. ἐμὲ τηηρ. Μ1}} ποΐ βεσνε, ἰΒουσῃ ΕΝ. “τηαϊκε θεαπιθ᾽" 
ΤΏΔΥ ρᾶ88. (ὦ τεπάειβ στεγάζειν, οποα σχεκάζειν, ““ἴο οονετ᾽; 50 Ἦ 
ἐεχεγε. 1Ὲ ἃ ἀεδηοτηίηδεϊννα, ἰξ τηυβέ τοίοσ ἴο γαΐίεσβ οὕ γοοΐ 88 ὅη. 
1905. ΤὮα πιηξ. Βεῖα ἰ8 {δε ρυϊεϊηρ οὗ (δε τοοῦ ονεῦ {με ψαί68.---ἼὙὍ Ὁ}. 
ΦΡΝ ἐστέγασαν -Ξ γῷ, Ὀυξ {818 5. ῥγο. ἃ βογῖβαὶ! οδἴζοσ ἔογ ἐστήσαν.--- 
Ὀγ9)5] ἰ5. φίνεῃ [86 τηηρ. δοὶί; (ὦ κλεῖθρον, Ἡ σεγα. ὙΒῈ σπογὰ οσοὺγβ 
ουΐβῖάε οὗ 88 ς. ΟὨΪΥ ἴῃ (Γι. ς" Ὁϊ. 33᾽Ἅ5, ἕογ ἃ ἀϊβεγεηὶ ροίηϊτίηρ ἀοεβ 
ποῖ τῃᾶκε ἃ ἀἰδεγεηΐ πογὰ. Βυῖΐ δοίές ἀοοβ ποῖ δὲ {με Ἵδϑὲ βεζε, ἃ5 

τ οουϊά ποῖ θὲ ἀϊβετεπιίαιεα ἔγογη δαγς, ἀπ ποιὰ δὲ πεϑα θϑϑῖν σορ- 
εἰἰτίουβ, 885 1 μὲ οἰμίεξ σοποόσῃ εγα ἴδ 6 ἰδϑίεηΐηρβ. Τῆς νΌ. Ὁ} 
τηδδῃ8 ἴο ζαείο οπ α βσαπάαϊ, τ ἤδηος 9) που δὲ τὲ ὃν πδίςἢ ἃ 

ΒΔΠῸΔΙ 5 ἐδϑίεποα, ἐμογείοσα ἐποηᾷ οἵ σίγαῤ. Νον τμαῖ πιδὶςῃ Ὀἰπαᾶ5 οἢ 
ἃ ἄοον ἰ8 ποΐ ἃ δοϊί, δυὶ ἴδε Βίαρεβ οἵ βίταρβ. πάθε, γα βανὲ ἴῃς 
τος ηΐςα! ἴεσπὶ “βίγαρ- ἰηρεβ." ὙΠ ὦ μὲ ββουϊὰ τὰ, 88 ἴῃ ν." 
Ῥν)0., 90 νν. 3. 16 πὸ ττᾷ, ΡΙΠΠ] ΟΟουΓΒ ἴῃ (8 ς, 33 ἴ. Βεβίἀεβ ν. 1», πβεσα 
ἴδε ντοης Ροϊητίηρ ρῖνεβ Ρί. [πῃ ΦΒΑΝ τγεὲ μᾶνε χατέσχεν ἴῃ νν. “ " ἀῃά 
ἐχράτησαν εἶκνν.; Τ᾿ 845 ἐχραταίωσε εχς. ν.. (ὅ πιᾶγ δᾶνε τά. {δες νὉ. 
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την.--ϑ Ιδοκς (Πς βοοοῃὰ οἶδυ5ε.---δ. ὈΠΡΉΝ] 'τᾶϑ ἰγδηϑ εζδιοὰ Ὁ 
Φθακ ἀδωρηέμ. ΤὨΪϊ5 5βοτβ (ῃε βδης ἰεσχὶ δῃὰ ἴῃς ποχὰ ἰ5. οουισοοῦ; 
ἴδε ἰτδηϑιτογαιίου τον Ὀς ἀιιο ἴο (Βς οὐδβουγίν οὗ {δε βαββδρθ.- 3 
ὈΓΟΣ ἽΝ] ΘΟΡΑΚΝ εἰς δουλείαν αὐτῶν; ἵ ἐν τῇ δουλείᾳ τοῦ κυρίου.---Φ. “Φ]. 

ΚΙκιοὶ βυχαοβὶβ ΠΡΌΣ, ργεβυσαδθὶν οὐ ἐμς δα5|5 οἱ ΖΡ. 1" δῃηὰ Νά. 115. 
Βυὶ τε οουϊὰ Βεταϊν υπάετβιδηὰ δ ἰοοθε ἰόστω, ἐλε ζαίε οἵ ἰδέ «φοονά δαὶ 
4 δε οὐγ, πίετε 80 ΤΏΔΩΥ ΟἾΒΕΣ ζαῖεβ δσε βρεςίβοδιν πδιηοά. (δ ἔσδς- 
Ἰϊεγαῖεβ 85 ἢ. ὑ. ᾿Ισανὰ, ἴδ Ὀεδσίπρς πιίιξηςββ ἴο οὖν ἰεχὶ. Ξ νείεγενεο. 
-Ἰ. Μεγ. ρυΐῖβ. ν Βείοτε ᾿Ὡν (Ερδ. 100. 1). τ Γ) 0] σ ὉΒ. ληϑί ἡ 
Μηρωναθαῖος; δυὲ ἰπ (Ἐ. ἐκ Μεράθων (Μαράθων) .---κο2"} δ΄ ἕως -«. 
θρόνου, ἐ. ε., κΌ Ψ.--Ψ2}} Φξ τοῦ Ενννα. Τῆε ν. ἰ5 νδηῃιϊίηρ ἴῃ ΒΑΚ, 
--8. πσν]. Α5 ΠῊΠ ἰ5 υῃκηονῃ, Μὰ τᾶν δᾶνα ΔῺ ΕσῖῸσ οἱ ἴδῃς ἱεχέ. 
ΦΡΑΚ λὸκε ἄγει εἶδυβε, διὰ (δ μα5 Βαραχίου -- "52, 8 κοοάὰ Ηεδ. 
ὩΔΙΏΘ.---ΙΟῪΣ] οουἹὰ ποῖ ὈεῊ ἴῃ δρρ. νὶτ “Ζσίεὶ,᾽" διὰ 858 τβ χσυϊὰ 

ΟΟΠΊ68 ἴῃ δὲ ν. ἢ, (ες ποσὰ τηυϑδὲ θὲς οὔ οὰ Βεῖς.--- Πρ 5] τὰ. ΟἿΪγ 
Βεῖε; Φδιν, Ἰωαχείμ, Ῥωχεείμλ, τῶν μυρεψῶν;, Ἐ ὲκικεκαγὶξ.--- τον] 
461 ἔθηχαν, θυὶ (δαὶ τεργεβεηῖβ ἰτὨἰγὶ γ- ϑἰὶχ Ηεῦ. νογάβ, ἰδουρὰ υεξὰ- 
δἰν ον, πίοι πουϊὰ ποὶ Βεὶρ υ5 τῦυςῃ. [ἢ Ῥτον. 8: [Ὠϊ5 ποσὰ τερ- 
Τεβεηΐβ Πρ, δηὰ 90 πὲ τηΐρῃι τά. Ἐν), ασμὰ ἐδεγ εἰγεμείδεποᾶ, ἱταρ᾽ γος 
ἴδδὲ ἴῃς νὰ]! πταϑ βίαπάϊησς, θυΐ ἰῃ α νεδβκοποὰ βίδῖες. ϑίεξς. βυρρεςῖς 
ΤΠ, ἐς 6., ἐδεν τωγγομμεὰ 7έγες. ὐὐἱὰ α τοαϊῇ α5 767 ας ἐλε δγοασάᾶ τοαῖ!. 
Μοεὲ διυιμογίςϊεβ τοζασζὰ 31} δ8 δ τϑοβηΐολὶ δυϊάϊην εγὼ, {με εσδοῖ 
τας. οἱ πα ϊς ἢ 5 ἀρκηόνγω, Ὀυΐ τῇδ ὃς “Ρᾶνς,᾽ “τερδίσ," ““οοταρίεῖς" 
(ψζ. αε3.5 ΒΏΒ. δῃηὰ συ. 5.)ὃ. ΤΈε ἰεχίοοῃβ ϑεραγδῖς ἰδε ψοζγὰ ἔγοπι ἴδῈ 
τεκυΐαν 31:;. Βυΐῖ ἰ (Βς πιης. 5 “τερδὶσ," πε ββουϊά εχρεςὶ ἴδε υδυδ] 
ρῬιι, ΠΤ ἰδς ἕεχὲ '8 ϑουπά, ἔβοη τὰ δᾶνε υσί μος τῖπεβα ἴὸ δὴ οἷδε 
δίοσυ υπάετγίησ ἴδς ργεβεπξ οοπιροβίτἰοῃ.---9. ὙΠ 12] οπι. ΒΆΝ, πρΐς 
: δὰὰβ δ ᾿ἰπκ θεϊποεω Βορδδίδῃ δηὰ Ηυγ: υἱὸς Σαβανίου υἱοῦ Σουρ 
(νῈ 13).---Ἴϑ 0} πιηφ. ἀἱείγίο, οἵ ῥογίἑομ ἰΒ ἰουπά ΟὨἱν ἴῃ (δΐ5 ς., πίβεζε 
ἷξ σου 8 1. (ὦ τεπάεγϑβ κεριχώρος, ἐδε σον σγομμὰ ]ετυ5., ἀπὰ ποῖ 
7εγυβ. ἰεδε}1.---11. γ᾽ ΠΟ] καὶ δεύτερος ΑΝ ---Πκ}} καὶ ὅως ΒᾺΝ κα ψι, 
πον Ὁ Γ}] τῶν ναθουρείμβν, τὸν ΘαννουρείμΑϊ..---18, δ μὲ5 ἃ ρεουϊδς 
ἴεχί. [ἰ ἐγδηβιοσγαίςβ, τὴν πύλην Γαι, δηὰ σοπηοςίβ τδδὶ τ ν. ".- 
ΡΠ] 8. Βεγὲ τεηδοσοὰ ἐνίσχυσαν, δη 1)Π ἴα ἰδοκίηρ δἰϊορεῖδεσ. ΤῊ 
ἀερατίυγε ἱπάϊοδίεβ οὔς δροῖ πίοι ἐβοδροὰ ἴδε εγε οἱ ἴδε ἔγες οὐϊίογ 
οἵ [μυοΐαπ᾽ ἴεχὶ. 511} (Ὡς οοηΐεχὶ βῆονβ τμδὲ (δε ρϑορὶς οἵ Ζδῆοδῃ, διὰ 
Ὡοΐῖ 584 1]}υπι, τεδυ}} (Ὡς νϑ]]ον πδία.--- 06] 8 τερασάοὰ Ὁν Οε5.}5 4. 
83 ἃ δγποορδῖδα ίοστω; ἰξ ἰ8 πιοσε {πεῖν ἃ βογίθαὶ εστοσ.---14. Ὁ)22" κιπὶ 

ΦΡΑΚ αὐτὸς χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, δηὰ δ ἀ5 καὶ ἐσκέκασαν αὐτήν, ἀνὰ 1μεΏ 
φοῃβίβίεη ἢν υ.965 Ρ]. ἔστησαν. ἴ' 888 βδῖὴς ἰεχὶ ἐχς. ἐστέγασαν ἴος ἐσχέ- 
τασαν. (ὦ μαὰ [δΒετείοτε [δἷ58 [αχῖ : ΥἹΌΡῸΝ ἘΛΥΡΝ Ὁ221 μι, ΤΆΪ5 τοδάϊης 
ἰβ ρτείεσδθι!ςε ἰο ΜΤ'.; ἔοσ τε βανς ἴδυ8 ἴδε τεζυΐαγ ἰοσυιυΐδ ἔος ἴδε σδῖἊε 
Βυϊάϊην, ν. νν."ν. Ουἷξδε τεδ5 γ)2.---1δ. Ν.» 5 ἰδοκίησ ἰῃ ΘΟΡΑΝ -- 
γὺν ἢ ὧ᾿ Ἑμμων.---ττ 2] ὦν Χολοζει.---οὐθον ΟΡ ἐστέγασεν, (δε 58πιε 
ποτὰ δείηχ υϑοά ἴος ἘλῚΡ ἰῃ νν. ". ν.--ῦϑῈ} ἰ8 ἀεδηεσα 85 γοο σεν, ἴδε 
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ϑΔΙὴ6 36η86 Γεαυϊγοὰ ἴοσ γΡ (ς΄. οη ν."). Τῆς Ομισ. πουϊὰ ποῖ υϑὲ ἃ 
α. Δ. ἴον οἣς οἵ δἰ5 50-οΔ|1δ ςδαγδοϊεγίβεῖὶς πτογάβ, ποῖ οουἹά τὰ ἐσχρί δίῃ 
᾿ϊ 88 ἃ ἱχί. εσσ. [{ ἰβ δῃοίβεογ ᾿ἰηὶ ἰῃ δες ςμαίη ὃν σι ῖς ἢ (πε σοτηροβίϊα 
εδαγδεῖος οὗ (μἷ5 ς. ᾽β βυγεὶν Ἂβϑί δ] 5 ῃβὰ.---ἰοὖ τῦϑὴ] ΦΒΑ τῶν κωδίων τῇ 
χουρᾷ. ὕάει γίηρς 8 γα ταυβὲ ργεβυρροθε τ πση.--16. Γ᾽ Ἴ) Ὁ} 
(Φ ἴως κήπου (κήπων) τάφου Ξα Ἴ2Ρ 1). 9, τλακίηρ (Ὡς ταίεγεμοβ ἰὸ (886 
ἴοι οἱ Ὠανία ταΐμοσς (Ὡδη ἴῃς τουδὶ οεγμείεγυ.---Ἴ) Ἵ ἱπρ}1ε5 τ8δὲ 
ἴδε τοπιῦβ ψεγε ποῖ οἶοβα ἴο ἴῃς νγὰ]1, θυΐ ὦ τεϑάβ οἰ βεγινῖβε.---"» 5] 
τεματάοὰ ὃν Βίγονβ. δ8 8ῃ ΕἸΤῸΣ ἴοσ 3) Φ", 15. 2: (ῬΕΡΟ. τ8ρο,"}). 
Βυϊ δε πο οἱ 53αἰδῃ) 8 {τις 888 θεοομὶς ἰῃς αγίήβοίαὶ ῥοοὶ οἵ Νεὶ.᾽. 
ποτ. Ὁ505] Ἰαοκίηρ ἴῃ ὥς, ρεγδρβ βεοδυϑε οἵ [18 ονβουτγί(ν.---18. .5} 
Φ Βεδείβ, Βέξερν, Βένειλ, Βαναιῖ, Βετίμ. βαγ5: “παοῖ ΧᾺΧΧ Τεχίζελ!εν τα 
2. ὙὉ8ὲ Τοῃοϊυβίομ τὴδν δε Ὀεῖϊζες ἰμΒ8η με τεαϑοῦ. Ουΐδε οοτγτγεςῖ8 
δοοοτάϊησίν.---19. “Ὁ] ὦὧξ μα5 ἄρχων τοῦ ἱχιίσους Ξε π . 11 (μΐ5 ἰ8 
τἰσαι, δ5 Μεγ. μοὶ 8, γε βδδβουϊά μανε ἴο δα ὰὰ Ἴ5υ, δῃηὰ ἱπβεγὶ Ἢπὶ ἰπ ν. 1", 
Βυῖ δες Ηεδ. ἰ5 οἰεασ ἐπουδῇ, ν. οἱ ν. 1". -οΡΥρῸΠ. .. Γγὺ}] ΟΒΑΝ ἀναβά- 
σδως τῆς συνακτούσης τῆς γωνίας; Ὀυΐ ἀναβάσεως τῶν ὅπλων τῆς 

συναπτούσης εἰς τὴν γωνίαν ὀπίσω εἰς τὸ ὄρος αὐτοῦ. Ι{ ἰ5 οἶδας ἰδδὲ 
ὦ τὰ. 8ο0πῖς οἴδες ψογά ἔβδὴ ἢ), ρεβαρβ 320, δῃὰ (δ 885 οοτσζεοϊεὰ 
85 υϑυδὶ Ὀν δι άϊίοη. Ουγ ἱεχὲ ἰ8 βϑυβρίοίουβ οὔ δοοουπέ οἱ ἴδῈ υἢ- 
υϑιδὶ σου ἱπδιίοι: ἐΐς ἀγηες, ἐδ σογηεγ. ΤΏ ρ]υ5 ἰῃ ἴ 8 ἐουπά ἰπ ἐπα 
δτδὶ ἵπὸ πογάβ οἵ ν.", τεβδάϊηρ "Υ υπμ. ΡΦῚ 8. υϑυλ!ν τεπάοσγοὰ 
ΟΡΟΉΓΥ, Ὀυΐ {μδὲ 8 ἃ πη. ἰξ ἀοε8 ποὶ δθασ. Τῆς ἰοχὲ ἰβ8 ϑυγεὶν οοῦ- 
τυρὶ. Εοσ ναγίουβ βιργεβιο ετηεηἀδίϊοηϑ, νυ. πιν ποῖς ἰη αυΐμε. Νοπα 
γεὶ οβετοά 8 δοςερίδθϊς, ἴοσ ἐπ Ὺ ὅσα 81} ραϊομ ποσί. [ἢ ἃ ἀοϑοτγίριίοα 
οἵ ἃ ϑεςϊίοῃ οἵ ἃ Ν8}} γὰ γσεαυΐγε Ῥοΐἢ ἃ ἐεγηροέμης ὦ φμὸ δῃηὰ ἃ ἠογηηέριμδ 
αὐ φμει. Ους ἴεχέ εῖνεβ υβ ἴῃς ἰοττηδγ οἷν. ἩΝΊΒ ἃ Εἰπὶ ἔγοα ΟΣ 1 
πουϊὰ τὰ.: ΠΣ ΚῈΡῸ ἽΡ ΓΦ. ΠΣ Ἴ)2. ΤῊΪΒ ἰΒ Ροϊά, θαΐ μετα ἰ8 
ὯΟ 086 ἴῃ ἐπιοηαϊῃρ Ὁη]688 ἴῃ {πε ργοοαβ8 Μὰ Ἵδῇ λα 86ῆ96. ῬῪΡΌ, 
Ῥεΐῃς ἴδ ἀεβηκά, 5 υϑοὰ ἰῃ νν. "- "- 3.85 8η 65. Δ 156 ροΐῃξ. πΠ 
ἄοεβ Ὡοῖ Δρρδᾶσ ἰῃ ν. " ἴῃ ὦ, θυὶ Ἐ [65 ἐπ πος. Μ,ιΈΟΒΕΙ] βυρρεϑὶβ Ἴ)0 
γεροσ Ψ ῥυσῖ γὸὺν (ἸΒΙ,. 1903,..}).---40. 29 κ Γ2] ΦΒ Βηθελισοὺβ, 
Βηθαιλισοῦβ, Βηθελει Ασσουβλ, οἴκου Αλιασουβῖ.---22. 1555] ὦ δ658: 

ἀχεχάρβ, χεχάρ"", ἀχχεχξάρλ, τοῦ πρωτοτόχου. ΤᾺε 145 τερτεβεηΐβ ἃ 
ἀἰδβετεηὶ ἰεχὶ, ἑ. 6., 5, Ἐ ἰ8 βυθιοϊεπεῖν ἱπιεγρσείδεινε: δ σαπερῥες- 
ἐνδης 7ογδαηὶς.--218. Ὁχκ] ἰ8 βυβρίοίουβ, ἴος {με δυῖδος βῆονβ ὯὩο ἴοπά- 
8658 ἴοσ νασίεϊν ἴῃ ἐχργεββϑίοῃ δπὰ πουϊὰ πανε βαϊὰ 1Γ}2 Ἢ) δ8 ν.". ὦ 
848 ἐχόμενα, Ἐ οονίγα (})).---44. ΠΣΟΠ ΡΥ ᾺΡῸΠ] Ἰοοῖκβ πκ6 δὴ εχρίὶα- 

πδιίοῃ οὗ δ ὑπυβυδὶ ποσὰ. [ὲ ἰ5 ργοῦ. μδὲ ἴδῃς ογίίπαὶ ἔεχὲ μά 
ΞΙΤΑΡΙΥ ΠΟ Ὁ), ϑυραεβίίης δποῖμεγ βεηά ἰπ (πε τὰ ]}, δὰ ϑολα δασὶν 
ϑοσῖθε συτοηρὶν ἰἀεηιβεὰ (μῖ8. τὴ ἐμδὲ οἵ νν. 1". ".--2δ. δ ἢ] ὦ Φα- 
λαλΒ, Φαλαχν, Φαλαξλ, Φαλλη;.---Ὴκ Π| ὦ Εὐειδι, Ευζαιλ, Ουζαιῖ.--- 
ὩΣ] τοῦ πύργου;. ΕΑ. (μογείοτε ὉΠ Γ0.-τοχ}}] ὦ ὁ ἐξέχωνθακ, 
τοῦ ἐξέχοντος". ΤΉΪ5 ἰ8 {π6 ΟὨΪΥ ςα86 οὗ ἴδε τηηρ. ““Ῥσοΐδθςι"" ἴοσ μσ", 
80 ἷ3οὸ νν. ". ".,-|ρ] Ὁ }5] οἽδῆποὶ τλεᾶπ “ὑρρες,᾽ ἀεϑοτὶ δίῃ ἃ βεοοπὰ 
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Ρδῖδος. ΟΦ" [45 ἐπ’ ἄνω, π ΐςἢ βίαπαϑ ἴος γυὉ»} ἱῃ Οπ. 401" 2 Κ. 1535, δυξ 
υϑύδ!!υ τεργεϑεηίβ ἃ ργερ., 8ἃπὰ τὰ πιᾶὺ βυδβεϊζυϊς ποροῦ, 85" οοπίίϊηυε5 
«ἧς αὐλῆς τῆς φυλακῆς.---26. 1.) Ψ] ὦ ἕως κήτουδαν τὰὸὀ τ Ψ; Τ' 5δονβ 
Βοίῃ ΜΎΤ. διὰ Φ: ἕως ἀπ᾽ ἕναντι κήπου (ς΄. ποῖα οἱ ν. 15).---ΟὉΠ] ΦΧ 
ἐν τῷ Ὧφαλ.---429. ν"κ] ὦξ, ἀπὸ Νηρ, τὶς πιυϑὲ θὲ ἃ οοτσυροι οἵ 
ἀνῆρ.---ΨὉ] ΦΒ οἴχου.---80. »Ὑ1Ν] τὰ, δ8 Οὐ. ΠΝ. --οῦ δ] ταυϑὲ θὲ ἃ 
βοσγῖθαϊ σστοσ οἵ πϑ,, (ς οοττεςί ἔοστη, δηὰ ὀσουττίης ἴῃ ἐνεγυ οἵδες οἶδος 
ἴῃ 1τΐ5 ς.--τῦϑ}] 1.294. 1.3}, υϑυδ!ν ποῦ, ἴου πο ἢ (88 ἴοττα ταδὺ θὲ ἃ 
βοσίθαὶ εἰτοσ.---31. "0..] ὦ Σαραφείβ, Σεραφείν", ΣαρεφίΑ, Σεραφείζ.. 
Βυΐ Δ. Ρ. 8 βοδσοεῖν γίσῃι βεσε. Ουΐῃε βυργχεβίβ ἃ σεις ἔγοπι ΠΟῪΣ. 
11 ἰ8 βἰπιρίεγ ἰο σά. δίϊες ΟΝ οὐρ τ, οηο οἵ ἐὰε ξοϊἀτηείκ5.- τ ΤΣ ΓΝ] 
(ὦ Βηθαναθείμβ, Βηθανναθανιμλ.---οὐ)5}} (ὦ χαὶ οἱ δοβοκῶλαιβ, δοτο- 
πῶλαικΑ, καὶ τῶν μεταβόλων;. ὙΤῆδ ἰΔϑ8ὲ εἶκιν. τεργεβεπῖβ Ὀλποσ; [δὲ 
οἴδετβ δγὲ βοΐ εἴτοσβ ίοσ δωπκοκῶλαι.---ἼΡΟΌ5] ΦΒΑ τοῦ Μαφεχάδ Μα- 
φεθάδη͵ τῆς ἐπισχέψεως". Α5 18 ἤδηηε ἀοε8 ποῖ οοςυγ εἶβτ., νὰ Ξβουϊά 
Ῥτοῦ. τὰ. πθθσ, 898. ἴῃ 1.239.--π)ρῦ ΓῸΡ Ψ] ὦ ἕως ἀνὰ μέσον [ἀναβά- 
σεως Α1} χαμκῆςΒ [τῆς πύλης}. Ὅ͵ε πᾶνε {δε 1.2 ἰηβίεδα οἵ τιὺν.--- 
82. Ὑὲ δανε δεῖ ἴῃς Μαββογείΐς ποῖβ ΘΟ ὙΓ,--- 2} ] δηά ἴδε (0 
Ἰονίπα ἢ ἀγὲ ἰαςκίης ἴῃ ὦ διὰ Α ἰδοῖϑβ αἷβο πῦρ. 

ΝΕ. 334-4}7 (Εν. 41.3). ΤΗῈῈ ἘΡΕΟΒΤΒ ΟΕ ΤῊΕ ἙΝῈΈΜΥ ΤῸ 

ΒΤῸΡ ΤῊΕ ΜΌΕΒΚ ΟΝ ΤῊΣ ΨΜΆΑΙ13. 

5585. δηά ἷ8 ἔθ ονβ ἰτεαὰ ἄγβὲ τ ἀΐσυϊς ἀπά ἴβεη ἔογος, Ὀὰὶ πες μος 
να8 εεςεῖνε ἀφαίπβε (ῃς φεηΐυ5 οἵ [Βε στεδὶ ἰεδαάεσ,. Ης πιεῖ βῃθεῖβ ὉΥ͂ 
ἱσαρτεοδίίοῃ δηά ἃ βρη εϊπρ ἴογος τῖῖ ἃ ἰαγρε δύταν, διῖ8 ρϑορὶς θείης 
τεδαν ἴο υϑὲ εἰΐδες ἰδς ἴσοτεὶ οὐ ἐβε βϑυογά. ἸἩΜΒεῖδεσς ἴῃ6 ἐποῖην σοϑ 

δἰίδοκεά οσς ποῖ ἰβ8 υποεγίδίη, ᾿βουσῃ δὴ δοΐυδ] δϑβδαυϊὲ 8 ἱσυριοῦ. ἰῃ 
νἱενν οἵ ἴδε 5ἴεηος οὗ {δε ἰεχι. Βυΐξ [δὲ ἰοης οοπιίπυδηος οὗ ἔμ6 ῥτε- 
οδυϊίοηϑ---ηὰ ργεσδυϊίοηβ τὶς πῃ ἃ ἀεστες ἙΒοςοϊκοά ἘΠ ῥργοόχτεββ οἱ 
ἴδε ποσῖκ--ἰπαϊοδίςβ ἐμαὶ ἰπς ἀδΏροῦ νγὰϑ δ γανβ ταδὶ, δὰ νὰ τῦδν ἱπέες 
1δδὲ ἐπε ποτ Βονεζοὰ ἰπ (πε νἱοϊηἱ εν οἱ [86 οἶς ἴοσ ἃ οοῃϑβί δγϑαῦὶς 
Ρετίοά (9. Ιπίγ. ὃ ").. 

Τῆς ἰεχὶ ἰῃ ϑενεγαὶ ρίδοεβ ἰβ νεσν οοττυρί, δπά ϑοπιοίϊπιεβ ἴΐ 15 ἴσω- 
Ῥοβϑβίῖθ]ε ἴο ὃς βυγε οὗ (ες τπσ. Ἐνεῦν εἴοτί 68 θδδὴ τηδὰς ἴο οἶδασ υρ 
[δε ἀϊβιευϊείεβ, ἐΒουσ τὰ ταυβὲ ἰγοαυθηον Ῥ6 οοπίοπὶ πὶ ναγίουϑ 
ἄεστεεβ οὗ ργοῦσδο εν. 

Ιῃ ἴδε δοοουπὶ οὗ [Π6 νγ8}}- δυ Πρ ἐπ ἱπιοτίεγεπος οὗ {86 ΘΙ 
Οὐσυρίε8 8 νΈΓῪ οοπῃβρίςιϊουβ ρἷδοθ. ὙΒΟΓΟ ἰβ δἰ σαυβ δὴ ἱπάορεηἀοπὶ 
ἱπίγ., 218. 199 3222. .41 6ι δΔη Ὀαΐνοοη ἴμεβα βίοσίεβ ἴμοσα 8 ἴῃ Ν. 901 

βιδιεσηεπὶ δρουΐ [86 οοπάϊεΐοη οἵ (με ποσῖς. Βυΐ Βεΐπνεεῃ {με δρρεᾶσβῃοδ 
οἵ {δε δποσην ἴῃ 219 δηὰ (Πδὲ ἴῃ 432 [ΒΈσὸ ἰβ ποῖ 8 ποσὰ ἔτοῃῃ Ν. ὙΒεσο 

δενεσ οουἹὰ πᾶνε Ὀεδη, βίπος 389 (ΟΠ ονγ8 2:8, 980 νὰ οδημοῖ ἴ8]} Βαοῖκ ὑροῦ 
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[δε (Ποοῖν οἱ ἃ ἰοβὲ βϑεςιΐοη οἱ Ν. Ὑμδθη χὰ ποῖα {μὲ νν. 33:25 τὰ ἴῃ 
βυδϑίδῃςε ἃ τερειίοη οἵ 29.-. ΤῈΣ σποῦν ἀἸὰ ποιμίης παν μεσ. [ 18 
ἀἰουϊε ἰο 866 Ὧν ἔδβεγε ββουϊὰ θὲ ἔτο δοοουηΐβ οἱ ἰδεῖν 7εοτῖηρ ἴδ 

7υάοαῃβ. [ἢ 2." νὰ ἰδοῖ δὴ οὐ]. ἔου ἀξαγά, ἀπὰ γεῖ ἴξ τηυβὲ Ββανε Ὀδδ [86 

δ81η6 [δίηρ πὰ πανα Ποῖα, νἱΖ., [μδὲ “τὸ σσοσα δυ ]ἀἴης [6 γ14]},᾽" ἃ εἰδυϑα 

ψϑ ἢ τεϑιν Ὀεϊοπρβ ἴο 21, Ἶνε ποῖε Βεγὸ {μὲ (Π6 ἐπεπν “ ϑοοσῃοὰ [86 
7υάεδη5,᾽" ψὩῖῆς ἰπ 219 “ΠΟΥ ϑοογηθὰ υ.᾽ Ουϊβίάς οὗ (δε ἱγαῃβροβθὰ 
εἴδυβε οἰϊοὰ ἀρονε, (818 ραββαζε ἰβ ἰπ (ἢ ἐπἰγὰ Ρρ. 1ἰ ἀοεβ ποῖ Ὀείοῃρ ἴο 

Ν,., δηά 90 ͵β ρζοῦ. ποῖ δαυϊβεπίῖς. 1ἴ τψγὰ8 εἰ μοῦ δά δὰ ἴο ιἷ8 βοοϊοῃ 
ΌΥ {δε δυΐδον οἵ 3.5, οὐ νγᾶβ οοπηροβεά ὃν {δε Οῃγ. σβεη δε ρυΐ (δε 
115ὲ οἵ νυ8}}- θυ ]άογβ ἰῃ [μὲ τιϊάϑὲ οἱ Ν. Τῆς ἱπιρτεςσδείοη οὗ ν." {πδὰ 
ΓΕΔΙ θεϊοηρβ ἰο 253, ΜΘ ἴῈ ἕο !]ογβ πδέυγα! γ. ὍΣ ζτοββ οοττυρ- 
τίοῃ οὗ νν. 33-26 τηΑῪ βυρρεβί Δηοῖ ΒεΓ ἐχρίδπδίίΐοη οἵ 118 ἀρρεάγδῃςα Βθσα. 

- ΟΥ̓ ΏΔΙΥ ἰτ 88 ἰἀεμ Εἴς 8] πὶ Ὲ ἢ 21’ “-, ἀπ δοοίἀδηῖδ!ν ἀρρεδσοὰ Βοῖἢ 
Ῥείοτε δπά αδἱξες με ἱῃβογίίοῃ, νν. 1.33, ροββί! ν ἔγοπι υποογίδί πίν 88 ἴο 
ψΠοΣ τγᾶ8 ἔδ6 ποσὰ ϑυ 2 8]6 ροβίτἰοη. ὙΒμδα ὉΚ ἃ ργοςεββ οἵ οὔδηρεβ 
ἰξ νὰϑ αἀἰβεγεπείαϊοα ἔγοσῃ 2,9 δῃιὰ πιδᾶς ἰῃΐο ἃ τη688 ἔγοπι νι ὩϊςὮ οἶα 
86Ώ56 08} ΒΟΔσο ον ὃς αχίγαςιοά. 

383-36. Το σταῖδ οἵ ϑδηθα]δὶ θη Π6 μοαγά (δαὶ (86 
Ὀυϊαίηρ ορογαϊϊομβ ψΌσῸ ργορχθββίηρ.-- -38. 7Τλαὶ το τονὲ 
δωϊαίπρ ἐξα τυαϊῇ. ὙΒδ ν8}} δὰ ποῖ ργορτγεββθά νεγὺ ἴδ Ὀείογε 
ΘδΏΡΑ] δῖ, [μ6 δίς} οπαπιν, μοασγὰ οἱ ἴϊ.---απά ἤδ ιοας αη- 

ἔγν ασπά ἀεφεῤῖγ ἱποομδοά!, Ὀδοδυθα μ6 ψὰ8 ᾿δαίουβ δηὰ ἀτγεδάβά 
ἴο 566 76γιιβαίθμι τεραΐπ [5 ἱτυροτίδποες.--- ἀπά ἀκ ἀεγὶἀφά ἐκε 
Ὑμάσαη 5), Ῥευθαρβ βἰποογεὶν Βαϊ ονίησ μαι ὑμεῖγ ῥσοϊθηςίουβ 
εἴοτίβ νου]ὰ δηιουπὶ ἴο ποιμίηρ.---84 ἢ. Α5 [8 δ8 τὰ οδὴ ἀ6- 
αἶρε [Π]5 νεγῪ οοττυρί ἰοχί, ἰἴ την θ6 τοπάεγοᾶ; Απμάᾶ δε σαϊά 
δέίογε κὲὶς ὀγοίηγεη αμὰ ἰδ αγηῖν ο7 δανπατία, απὰ με ταίά : ωλαΐ 
αγε ἐλε [ἐοδϊς σους ἀοΐπρῦ τιυὴἱ ἐμεν εῖθα ὩΡ ἰο ἐδεηιῦ τοῦ! ἱμὸν 

δαογέβοεῦ τοῦϊ!! ἐμεν ῥτευαὶ ἐπ ἐπα ἀαγ7 τὴ] ἐμὸν γεουῖοο ἐδι6 5,0, 5 
οι ἐλς ἐαγίμεποαῤοῦ απά δι6δ6 αγὲ δωγησά. Απά Τοδίαλ ἐμὲ 
Ανρηποημῆξ τᾶς ὃγ δεῖνι, απμάὰ ἦξ βαϊά: Ενορμ τυλαΐ ἐμοδε διά, {Γ α 
7αοκαὶ 5μαἱ γο μῦ, κα σαπ ἰδαγ σιν ἰδδ τυαῖ! ο ἐπεὶν οἰο"65]. . Τῇ 
Ρατὶ ἐμαΐ ἰ8 ποὶ νἘΓῪ Ρτομ βίηρ ΟΥ πίε} 1016. 

(ὦ [65 5ἰτηρὶγν: σπὰ δε Ξαϊὰ δείογε πὲς δγείάγοη, ἐς ἐλὶς ἰδ αγη:} οΓ 865:. 
ἐκαὶ ἰκεδε 7μάεαης αγο διιϊέηρ ἰδεὶν οἱἱγ7ῦ7 Απά Το. ἰλε Ανηηορεο σαπεα 
αὐἱᾷ δῖε; απᾶ ἦα Ξαϊὰ ἰο ἰἤεηε, σδαῖ! ἐδεν ταογίβοε οΥ εαξ αἱ ἐπεὶγ ῥἱαςεῦ 
ῬΡΗ͂Ι ποὶ α Ἴσοξαὶ γχο Ὡ απᾶ ἰέαν ἄσιν ἐδ τοαί! οὗ ἐκεῖν σἰομεςῦ Τα 
τας. οἵ ὦ ἰ5 (8ΐ3: ϑαπηῦ. 8 ἀπιαζοὰ ἴἰο {πἰπι ἐμαὶ (ἢ 58π|. διίῃν νδ8 
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80 ἱπαοῖνε δ8 ἴο δον (ες 1ετγ8 ἴ0 εησασο ἴῃ εχιεηβῖνε δυϊάϊπσ ορεῖ- 
δίίουβ. [ἢ ἀείεξηος οὗ [δ ἀγτὴν Το. δϑϑογίβ μδί ἰδε ἔθςῦ]ς εδοτίὶβ οἵ ἐδ 
7εν5 8 ἃ περ! αῖθ]ς ᾳυδηςν. [ἢ 43 τὲ πᾶνε ἃ σεοοσὰ οἵ ἴδε ἰῃίεσίες- 
ξΏΟΣ οὗ ἃ ϑᾶπι. ἈΣΤΩΥ ἰῃ ἴδε αἴξαίτβ οὗ 7εσυβ. 4ό [υτί δεῖ τηδίκεβ ἰδ οἶδας 
τθδὲ 58ηὍ. διὰ Το. μα οοσῆς ἴο 7}εγυ5., θυῖ {Βεῖα ἰ5 Ὡ0 τεοογά ἴῃ εἰΐβες 
ἴεχί οὗ δηγιδίης ἐμαὶ {πεν ἀἰὰ. Τὸ ἰδκε πϑδὲ ἴ5 τηοϑὲ ργοῦ. ουΐ οἵ ἃ 
νεσν ἀἰῆςυϊε ἰοχὶ τὸ κεῖ: (νὰ ἧδε [58}}.] ταίὰ ἐπ ἐζε ῥγέξεμοε οἵ ἐς 
ὀγείλσεν απὰ ἐδε ογοιυά οΓ δα. Οὐ (δε πδιοῖς, μἷ5 τευ ἀογίηρ βθῦσῃβ ἴο 
τὴς ῥγείεσδθϊε ἴο ὦ. Τῆς ἰάεδ ἰ5 ἐπδὲ ὅ8ηῦ. οδπις ἴο {πε ουἱεκίτί5 οἵ 
7ετυ5. νῖτ Το. σέβει, πὰ ἃ πυπιθες οἱ ϑαπι. Το. δπὰ Οεββεπι ἃγε 
οονεγοὰ ὃν “δἷ8 Ὀγείδγεη, ἑ. 6., ἷ8. δβϑοοίαϊεβ. Ῥγεμνενίἑα ϑανιαγί- 
ἑαπόγωνε οἱ Ἔ ἰ5 ῥσοίεσαθ!ςε ἴο ἐΐε γεν οΓ δον. 1 δὴ δίτων μιδὰᾶ θδεη 
Ῥτεβεηῖ, ἴδε διϊειηρὶ που]ὰ μανε θθεη σπιδάς δὲ οῆςε ἴο βίορ δε ποῖ. 
Τῆε στον ψὰ8 ποῖ ἃ Ὀοὰν ρῥγεραγοὰ ἰο φῆι. Ὑδοσε αγὸ ἵνὸ δεαγὰ 
ΡΓΌΒΙεμΙβ δθουὶΐ 58η}.᾽5 βρεεςῖ, [με Ἰἰεησίῃ δηὰ ἴῃς ςοπίεηΐα. [ΐ ἰ5 
ἀἰῆςυϊε ἴο οἤοοθε θείπεο ΜΈ. τολαὶ αγε ἰδεδε [εεδῖς 7 ες ἀοίπξ ἢ διὰ 
(Φ (δαὶ ἰδετε 7.ειῦς αγε δωϊάένς ἐκεὶν οἷν. Ἔ βυρροτίϑΒ ΜΤ. Ου [δε 
πδοῖς, Γ ἱποϊης ἴο τδς ἰαξζες, ἕοσ ἴξ 15 ποσς βρεςίδς, δηὰ ἰῃς ἰάεδ οἵ ἴδε 
πελίηεβ8 οἱ (δε 7678 νγχὰβ ἱπίσοάυςοα ὃν Το. ὅ58ηΌ. βδεῃ}β ἴο βανὰ δδεῖ 
ΒΟΣΙΟΌΒΙΥ δἰδιτηθὰ δὲ Νεἢ.᾽5 δοϊίνὶγ. [πὰ ὦ ἰδε τεβὲ οἵ ν. " ἰ8. ρασὶ οἵ 
Το. 8 βρδοςῖ, δυΐ ἰξ ἀοεβ ποῖ δϊορεῖμενγ δἰ μἷϑ οἱ βεσ γοπιασῖβ, ΒΒ βίεβ, 

ἷξ νουϊὰ Ὀς βίγδησε ἰο ἰηίσοάυςε 58ηὉ. 80 εἰδβοσγαίεϊν διμὰ ἔβεη βανε 
Βέτη πιδκο ἃ βίηρὶς 53εἰ {-ανϊοηὲ τεπιαγίς. ἩΡΗ͂Ϊ ἐξεγ αδαπᾶοπ ἰο ἔξεπεῦ 85 
ΜΤ. τεδά5, 18 ουὲ οἵ ἴδε ᾳιοβιίοη. ἩΩ͂Σ δεν {ον γ ἐκενεδεῖοοες Δ8 ἘΜ5. 
ὧδ βοδσοοῖν Ῥεστη ϑϑ]ε. ΕΟ] ονίης 5.8. ταδὴν δανε ἐπιεηδοὰ δηᾷ τε- 
ἀετεά: ἘΡΩΗ͂Ϊ δεν οονημῖ ἐδιονεξεῖνες το Οοά 50 8ίες. Ἐγὶο. ὙΤΒς 
Ῥῆγαβε 8 ἰδοκίησ ἰῃ ταοβὲ ΟΚ. ἰεχίβ, δυῖ Ὁ τεηάεσβ σκο τε ἰεἰ ἔξεπε αἷοπεῦ 
Ἕ [65 ιοῖϊ! ἐξεν ἀγῖοε οἵ ἰλοξε παϊέοπο ῦ ἵἹ' εἶνεβ υβ ἴδε τηοὲ ἴῃς Πσίοὶς 
τεδαϊηρ διὰ ἴδε Ἰεδϑὲ δπιθηπηθης ἰ0 τὸ 86Ώ.86. Τα ῥῆγαϑε ἴ8 {μεῷ 
ἃ Ῥαᾶτὶ οἱ ἃ οομαϊείοῃαὶ ϑεπίεηςς, ἐΐ τοό [εἰ ἑξεηε αἷοηε, ἑ. ε., τεϊταϊῃ ἔτοιι 
ἰοσοῖδὶε ἱπιεσίεσεμος. ἩΡΗΪ ἐδον δαονὴβοε ἢ ἰδ ϑαρροτίοα ὉΥ δἢ} Με ββ., δυῖ 
Ὶ ἀο ποὶ υμάοτϑίδηα ἰζ8 πιρ. ΑἹ] δἰϊειηρίβ ἴο ἐχρ δίπ ἷξ δ]. Τῆς 
7ετβ βαὰ δε βδοσί δοίης ἔσοπι ἐμεῖς ἢσϑὲ δσεῖναὶ ἰῃ (ἢς εἶπας οὗ ΟΥ.; 
ἴδεν οουϊὰ οἴει 5ΞΔοτίβοεβ θαυδ!ν τὰ] πβοῖβες ἰδ 6 νγ8 115 πεσε ὈυΠὶ οὐ 
ποῖ, δηὰ βδοσί δοίης νγχὰ8 οοῃϑίεγοὰ ἃ ρεσίθςεϊν ἱπποοδπξ ργαςῖῖοθ. [ἢ 
βρίϊε οὗ ἴῃς δηιχυΐϊεν οἵ ἴδε εττοσ, {δε ἑεχὲ ϑθο}β ἴο ὃς στοηξ.-- 
ἐδεγ παῖε απ ἐνὰ ἐπ α αν] Ἡδτε νὰ δανὲ ἃ νασίειν οἵ τευοσίησε. 
(ά οεῖβ υ8 ῥγεναῖϊ οἵ εαἰ. ἘΝ. ἰοον ΒΒ οργεῤ᾿εδιπὲ ἔπ πὰ ἀἷε. 
Μυτβουΐ ἐδδηρίην Ξξ τπυυςῖι, τὲ τοῦδ τὰ. ἴῃ δὴν οὔβ οὗ ἴῃ ἴσος τγανβ8.-- 
απ “κεν γευΐοε (ἰ. 6., γεξίογε) ἐἧε Ξίοπες ἔγονι ἐδ εαγίλο εαῤε}) ΤΉ βἴοπεϑ 
ψεσε 50 δυσίοα ἰη ἴῃς πι855 οὗ ἀέδτίβ (μαι ἰξ 9θθπ}8 ἱπῃροββίθ]ς ἐμδὶ {μεν 
Βῃου]ὰ ἀνε ῬῈ κοῖ θδοῖ ἰπίο 8 ννα]].--- ἀφῶ ἐδέσο αγε δωγποᾶ!. ΤῊ ἰ5 
δοῖ νοῦν οἶδας, Ὀυξ ῥσοῦ. γεΐεσβ ἴο ἴῃς ἱποζοδϑοὰ αἱ Βηουν οἱ τεϑίοσβ τίου 

ἴτοτῃ ἴδε δγε-βϑπσερὶ γυΐῆ8. Το. 8 τειηδεῖ 8 ἱπιεηδεα ἴο ὈῊῈ ἴδε βπηδὶ 
88 :ΟΆ51 ΟἹ ἴῃς [εν ῖ8} ἰδουγεῖϑ; ἰξ ἃ ἴδοκδὶ γγαῖκβ δοῃρ δὴγ βίοῃς νψ}} 
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18δὲ {πεθεὲ βεορὶς δυϊα, ἱξ ν1}} Ῥγθὰκ ἄοτῃ ὑπάσες δἰβ8 ἰτεδά. Τῆς 
δι άϊηρ οἱ ἃ ργορεσ να], δάθαυδῖε ἴογ ἀείεηςς, ἰ5 ἃ ἀἰδῆςυϊε ἀπά ἴὰ- 
Ὀοτίουϑ ἰδϑῖς; (ες 1ενγϑ δὰ ποῖ βῃονγῃ σδρδθν ογ ἱποϊπδιϊου ἔοσ δυς ἢ 
δὴ εβοτί. ΤΏ ΘΠΈΤΩΥ [88 ΟἿΪΥ 5Π6ῈΣ5 ἔογ (Βς ργεβϑεπί εβϑβδυ; θυξ 1ΠῈῪ 
[αἱ] ἴἰο τεοκου τί 186 πεῖν ρευβοῃδιν Ὀδεῖς οἵ (δες εδοτίβ. 

864. ἸΝΝοδΒοσαὶ δ} 8 ἱπιρτοοδίίοη.--- 5 σογάβ ἱπυρὶν δαὶ Νε- 
Βεπιδῃ μδὰ μεαγὰ ἴδε ᾿δεγίῃρ οὗ ἴμ6 Ἔἐποην. Πουθῖ1688 ὅ8η- 
ὈΑ]]δὲ δῃᾷ Τοδίδῃ βροῖκε ἰῃ 186 ργεϑεῆοβ οἵ ἴῃ ρξορὶβ ἱπ ογάδγ 
ἴο ψεδκεη {δεῖς μδηά5, ο΄. 2 Κ. 1833.---86. 1. 236 ἰαπά οΥ σαῤῥίο- 
ἐΠ 9]. Τὶ νουϊὰ θὲ Ὀεϊίοσ τὴ βοπια Ηδῦγενν Μ55. ἰο τεδα ἐλεὶνγ 

ςΔράν!γ. Τα τεΐεγεηςθ που {με η θῈ ἴο {με ἕαοὶ [μδΐ τηδην 
οὗ 186 Ἐπϑν Μ σα οχἑἰθβ ἰῃ ϑδιηδτία, δηἀ 850 ψ γα 511}} οηἀυτίπσ 
1.6 βἤδιης ἔγοπι ΨΙΟΒ (δὲ [ἐγ μαᾶὰ Ῥεδῃ ἀεϊϊνετεά. ΤΒαὶ 
Τείεγθησα 15 ποΐ, Βοανεῦ, ΝΈΓΥ βδιἰβίδοίογυ, δηὰ ἰΐ πηᾶὺ ΡῈ {μδὲ 
δε ἴσιο τεδαϊηρ 18 ἐουηά ἰπ (ὦ: ρίσο ἐδόηι οὐεγ ἰο σαν απὰ ἰο εχῖϊε 
(υ. 1.).--37. Απᾶ ἀο ποὶ οουεν ἐπεὶν ἐπίφμἑ!ν}, ἵ. ἐ., Κοορ ἰξ ἴῃ β'σῃς 
88 ἃ ΤΑΙ ΠάοΓ (παῖ ἰΐ ἰβ ἴο Ὀς ἀνεηρεά. Τδε 58ἴῃ τηδὺ δὲ {δε 
τὶ ἀἰσυϊηρ οὗ [Ὡς ρμαϊτοιίς εβοτίβ οἱ σοά 8 ρεορῖε, ογ [πὶ ψϑῖοΒ. 
8 σοτηπιοη ἴο τηδηκίηά. Α5 (δ 58 ἰβΒ ἃ αυοϊδξέίοῃ ἔτοπι [6. 1853, 
Ἧὸ ΙΩΔΥ ἀουδί 15 σεῃυϊηοηεβ8 ἰῃ Ν. 

ον ἐμὸν ῥγουοῖε δείογε κε δεῖ εν:} ἴα ἀϊθῆςυϊε. ΤῊΣ νῦ. υϑυδ!ν [85 
ὙΔΒν ἢ 88 οὐ]., απ 80 δίεξς. ἱπίεγργεῖϊβ βεγε: “Ὑδδνεδ τι ἰ5 
διουϑοά 43 γεζαγάβ ἴῃς δυΐογ5. Βαυΐί [Ὡς εἶδυϑε οοὐἹὰ (Πδη ποῖ πηδαπ 
ταὶ ὙΔν ἢ 5 σταῖ τα 8 βιἰγγοὰ ὑρ ἀρφαίηϑιὶ ἴῃς Ὀυΐϊάετβ, θυ οὐ θεμα 
οἵ ἰδς Βυϊάετθ. ὙἊδΐ ϑθῆϑα 5 βοδγοεῖν Ἄχέγαςιδοὶς ἔγσοπι Ἐξ, δπὰ θεβίε5 
πουϊὰ Ὀε ἃ φοοὰ (μΐηρ ἴον βίο Νεῖ. πιϊχθὶ ᾿μδηκ {μὲ ἐπεαγ. ας 
τουδὶ βἰατι τῖτι ἰἢς ἕδος [8δὲ (88 οἶδυϑε αἶναβ (Ὡς γϑδϑοῃβ ἴοσ ΝεΣ. 5 
ἱπυργεςδίίοη, διὰ ἐμαὶ (με ἰδϑὲ οἴδιιβα πιεδῃϑ ἐμ ἐδ ῥγέξομοε οἵ ἐδια διεϊδετς; 
τιεζείοσε τὲ ββουϊὰ εχρεςὶ δεεαμςο ἐδεν 7εογοὰ ἵπ δε ῥγεέβομοε, ἰτγίπρ ἴο 
ἀἰδοουγασε ἰδεῖς εδοτίβ. Ῥογῆδρβ {μαὶ ἰ5 ἰῃς ἰάεδ οἱ Ἐ σμίΐα ἐγγίσεγμη 
αὐἀΐβεοανες, δέσαμδε ἰδὸν ἀεγίἀεὰ ἰκ6 διιίήάενς. Ιὶ ἷἰβ ποὶ ἃ μαζὶ οἵ (δε 
ἱπαρτοςδιίοη τ ῖςἢ 18 ρσοῦ. σοπίδίηεα τ ΠΟΙ ἰμ ν. 5, δηὰ τοδῪ ὃς ἃ δὶ. 
ἴο ᾿υϑε ιν ἰΒς βίγσοηρ ἰδηριιαφε. 

838. Το 411 18 μα] οοπιρ!οἰθά.---Αν»ὦ τῦε δι ἐδε τυαϊῇ. 
ΝΕεδεσαΐδῃ ε᾽δουϊαῖεβ ᾿ἷ8 πηδ]θαϊςτίοηβ, Ὀυΐ ἴμῈ οῦκ ζο68 στρδὶ 
οη. Απᾶ ἐπε τολοῖε αἱ! τας 7οἱποά ἐρηο ἐΐς δαϊ]. Δοοογάϊησ 
ἴο ς. 3, ἀἰδεγεπί γδηρϑβ οἵ πηδη ψεγε εηρασοα οη νδγίουβ ραγίβ οἵ 

ἴ.ε τποσκ. Α τμοηοσαῦῖα ροΐπί ἰῃ [Π6 Ῥγοόρτεββ 18 ΠΟΥ͂ Γεοοσάθά, 
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ψΒεη [86 ρᾶηρθ πηεὶ δΔηά 50 4}1} γὰρβ Ψεῦε βίορρεά. ζηο ἐς 

λαϊ σὰῃ ᾿Βεγαίοτε ΟἹΪΥ πλεᾶῃ ἢ ΒοΓΒ. μα} 186 Βεῖρμξ, ποῖ 
μα] τ18ὲ αοἰτουτηέεγεηςθ, ἔοσ ποία ἴμ6 ψογάβ “ἴδε σμοῖς πι8]},᾿ 

ἡ, 6.7 ἴῃς Ἔο]ς αἰτουμηέογθηοα τ᾽ 85 οἰηθά τορείμοσ. ΤῊΪβ δίοπε 
͵5 ςοῃϑἰβίθηϊ ψι ἢ (86 βιορρίηρ οὗ {86 Ὀγθδοῆεϑβ ἴῃ 4,.- -Ἴ ἽΒε ν8}} 

88 ΠΟ οὗ σοηϑβί ἄθγα θα ϑἰρηΐβοδποθ 85 ἃ πλεᾶῃβ οἱ ἀεΐεησοε.--- 

Τα ἀπεχρεοίθαϊυ αυΐοκ ταβυ] 18 ἐχρ  αἰηβά, ἀπά “δε κδατί ὁ ἰδὲ 
ῥεορίε τας ἐπ ἐμ τυογὰ], [6 σοηάϊίοῃ ἴογ 81} εἴεςϊίνε εἴοτί. 
4" (ΕΥ̓͂. -- 4."). ΤΏΘ ΘΠΘΙΙΥ ΟΟΠ16Β ἴο [6.5 Ιθτ ἴο βίορ 

[86 ψοσκ ὉΥ ἔοσοθ.--1. Τὴ ἘπεπῚν ἷβ δη]αγροὰ ΠΟῪ ὈΥ ἴδ6 

Ργόβθςα οὗ ἴῃῈ Αγαῤίαπς, Απιηιοηες, ἀπὰ Αἐμάοάίίος, ἸΒουρἢ 
πε Ιαϑὲ ἤᾶῖὴθ ΠΊΔΥ Ὀ6 ἃ ρἷοββ. Τοθίδἢ γγᾶ5 8ὴ ΑἸωηστιοηΐΐα δηὰ 

ΟΈβῃεπὶ δῃ Αγαρίδηῃ (2:5). ΟὝββοπι 15 ποῖ παιηθα Βεσγθ, θυΐ Βὸ 

ψ͵ὰ8 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ἰῃ ἴΠ6 σομηραηγ. ΤΕ ᾿εδογίηρ δἱ {86 ν 118 μδά 
ποῖ 5βἰορρεά 6 σψοῦκ. Αἢ ΘΑΠῪ ἱπβρθοϊίου μα Δρρδγεηῖν 
βδιἰ58εὰ [86 ἔοε [παῖ ποιμίηρ εβεςῖίνε νου] Ὅς δοοοσαρ ἰϑμοά 
ὃν 186 ἔεθῦ]ε ]εγβ. Νίονν δποῖδεγ βίογυ ζοπΊ65 ἴο {Πεὶγ ΘΔΓ5, ἴοσ 

186 Βεαγὰ ἐδαέ ἐπε γεσίογαίΐοη οὐ ἐδ τυαἱς οἵἉ “7 εγμδαΐοηε τορι ὁ, 

ον ἐδε δγδαοῖες τοῦγὰ δεῖπρ εἰοῤ ῥεά], [με σοπαϊ ἴοη τηαγκοα ὈΥ (86 
βἰδίεμηεθηΐ οἱ 4355; [6 νν4}}18 ψεγα δηϊβῃεα ἴο μα] {δε τοαχυϊγοά 
Βείρῃι.---Α μὰ ἐμπον τῦεγα ἐχοεοάϊηρίν αΉ670} ἴον 8}} {μεῖγ ὑγο͵θοῖβ 
ΜΈΓ σοίΐηρ δϑίγαυ. Οποὰ [86 ψ)ὰ}}5 ψεσα ὑρ, [με ἀεβρίβοα δπὰ 
Θαϑν Βαγαββεὰ 768 νου θὲ ἃ ἴβοτῃ ἰπ ἴῃς θεβῃ οἵ {μεῖγ 
ποίρβθουτγβ.---ῶ. Αμά ἐμέν αἱ! σοπορίγοά ἰοροίμον]. Τί 18 βἰ πυρί ογ 

ἢ ὦ ἀπά Ἐ ἰο τεδὰ γαῤδεγοά ἰορείμεν. Α σοπδρίγαςν ννὰ5 Βασαν 
ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ δέον 219 (- 4118 5. ὙὟῊΘ Ἰοδάεγβ πον οοἸ]εςϊοα ἃ σοπϑἀ- 
ΘΓ ὉΪ]6 ἔογος ἢ [με ἀρρτοββίνεϊν ΒΟβα ρυγροβα ἐο γο βρέ ἐπ 
]ενηδαϊφη}) ποῖ “ δραϊηβι,᾽ ἔοσ {πον Βαά μο 1άδα μδὲ δὴ εβογί 
ψου]ά θ6 τεαυϊγοά ἴο σαρίατγε {δε εἰΐγ, Ὀαϊ ἐχρεςϊδα ἴο δῃΐεῦ ἀπά 
οτος [86 ἀησγατ!κα θυ] 6Γ5 ἴο βίορ ψοσκ.--- πὰ ἰο σαμδε ἐξ οοη- 
Τμδίοη]. ὙῊΪΒ 5. 811 οἴεαγ ἴῃ ἰΐβεϊξ, ἐχοερί [με τηδβουϊης βυβηχ 
(δ) τοίεστίηρ ἴο 7ογυβαίοπι, πβ ἢ 18. ἐετἰηπθ. 511 ἃ Οτεεκ 
τεχὶ οἔδιβ ἃ ἰεπιρίίηρ δπιρ Ποαίίοη ἐο τοῖῤέ 1! [7] ἐγωδαϊονι] οἵ 
ἐδε |αοὸ ο[ ἐπε φαγί ἀπά ἰο σαμδε ηῖὲ οομίμδίοθ. ΤῊΪϊβ γῖνεβ ὺ5 
186 Βγβί ρϑβοῃ οδβδγαοίοσίβες οὗ Ν. [ξ αἷβο πγᾶῖκοβθ οἰδασ {πὲ 
ΡύΓροβε οἵ {μὲ δπεπιυ; {ΠῈῪ νεγα ἀεϊοττηϊπθαά ἴο βιγῖ κα βυς ἢ ἃ 
Ῥίον {πᾶΐ 7εγυβαίεπι ψου]ὰ θὲ πὸ ἔυγίμοῦ ἃ πιεπδςοο.---8. Νεδο- 
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τοΐδῃ, {Κα 411 ἴσας Ἰεδάογϑ, νγὰ5 Καρί ἱπίογιηθά οἵ [Π6 πηονεπηθηΐβ 

οὗ [86 ἐπεῖῖγ. Τμδῖ πο βυγργῖβα 5βΒῃου!ά Ὀὲ βργυπηρ μ βίϑδιοημβα 
ἃ συδτὰ νΒΙΟΒ Κερὶ ψϑίς ὈοΙἢ ἀδῪ δηὰ ηἰρῃί. Ῥουθί1ε58 {πὲ 
Βυλτὰ νγὰβ ῃἰδοθάὰ ἃ5 ουἱϊροβίβ Ῥεγοηὰ (Π6 οἷν ψ8}15. ΤῈΘ 
ΘΟΙΊΤΆ ΠΣ γγὰ5 Ρΐουβ δπὰ Ὀεϊϊενοά 'ἱπ Οοά᾽β ρονγεσ ἴο Βεἱρ, 
δῃὰ ἱδεγείοτγε ἔπ Ὺ ργαγεᾶ 85 γ76}} ἃ8 τυδίομεά, δηςοἰραιπρ οὐ 
1ογὰ δ “παῖς δηὰ ργαν" (Μί. 264). 

4. Α4ν»πὰ ὕμάαϊ Ξαἰά]. μάασν ςαπποῖ ὈῈ ἰτῖθα]ὶ μοτα, Ὀαϊ 85 
βυρρεβίεα ΌὉΥ 355 “- 10 15 ἴῃ πᾶτὴθ οἱ [Π6 ροβίεχι!ς σοτηπηυηϊγ. 
Τβε Ἰαϊζεγ ρατί οἵ {88 νεῦβο ἴβ οἰδαγ: σπῶ τοά αγὸ ποῖ αὖἷο ἰο διά αἱ 
ἐκε αἱῇ. Ὑΐ5 15 ἃ βεγίοιβ ἀβοϊδσαϊίΐοῃ, ὙμῈ ψμοὶς θοὰν οἵ 
ΜΌΓΚΕΙΒ ἀηποῦυηςε ἰο ΝΕΒειηΐδῃ (μδΐ ΓΒΕΥ σδῃ ρὸ οὐ ψ]ἢ [86 
1251 Ὡ0 Ἰοῆρεσ. Τδ γϑάβοῃ ἴοσ [815 οὐ ἰοδ] δἰ τυδιίοη ᾽5 σίνθῃ ἴῃ 
1δε ἰηςογνεηΐηρ ψογάβ. ΤΈΣ ἰεχί συηβ5: ἐδ οἰγοηρίδ ο ἐδε δεγάφη- 
δεαγεῖς καξ [αἱϊοά, απὰ ἐδ φαγί ἰδ ργεαῖ)]. Ἑαγί 'ἰβ ἀβυδ!ν ἱπίογ- 
Ρτεϊεὰ 85 γωδδι δε ποαρδ, ἀπὰ ἰμδὶ βθῆβε δἰβ ἰὴ ψ ἢ 454, ψῃΘΓα 

58 ΏΡ4}18[ 65 ΠΡῚΥ 8515 1 [6 765 οδῃ τεβίοτα {86 βίοῃβϑ ἔγοπὶ 
[86 εατγί τυΐη8. Βαῖΐ ἰξ [ἢϊ5 15. 8 πηεδηΐηρ, ἴθ [ἢς νβῦβα 15 
ταϊβρ] δορά, ἴοσ ψὰ 8. ἀβαὶηρ βεσα συ] [Π6 δἰίδοκ οὗ [86 δπϑσων, 
ποῖ 1 [ἢς ἐχμδυδίίοη οἵ [με Ἰαθουγοτβ. (ὦ [85 ἃ νετὺ αἰ δγεπίὶ 
εχ: }ογ ἐδ εἰγορμρί ο ἐμὲ ἐηδηεν ἐς ἐχπαμείοα απὰ ἰδσ πμ ἑμς ἰδ 

ἰαγρε. ὙΤμδ νεγῦ “εχμαιϑίεα᾽ 5 ἱπά θεά ἱποοηρτυουβ, γεῖ 
ἴο!ον5 ΜΤ. ὙΤε οτίρ πα] νετῇ τηυβὲ μάνα βαἰὰ ἴμε νεῦυ ορρο- 
δἰῖε: [86 βίγεηρίῃ οἱ {86 δποῖην ἰβ θουηα]655. ΤΗδὶ ἰοχὶ τλΔ 65 
[δὲ Ράᾶϑβαρε Εἰ ἰῃ δάγηίγαθν ἱτἢ {μ6 σοηΐεχί ἀπά ἴ5 ἀουθΕ1655 
τίσι. Το 76ἐν ἔεἰς [μα ψἱτἢ [Πε Ιασσα ΠοβΈ]6 ἔογοθ δββαπι]εὰ 
δϑαϊηβί {μ6πὶ {μ8[ [ΠΕῪ σου]ά ΠΟ Ιοῃρεγ ἴδ κα (Πς τῖβκ, Ἄνθη τὰ 
τμεῖσγ ργάγεῦβ δηὰ {πε συατά. ΤΟΥ ψετε τοὶ αἰγαϊά οἵ ἴῃ ψοσκ, 
Ῥυΐ [πεν ψεγε δἰγαϊά οὗ [8ε ναστίουβ.---δ. ΤῊς ρίδη οὗ ϑδῃθδὶ]αὶ 
8η4ἃ 5 ΠΟΙΡΔΩΥ γγὰ5 ἴο ἰδ Κα 186 οἰἵν ὈῪ βυγρτγίβα δῃά ἴθ ἴο 
βία ἴ8ε ψόογκηλθη (1 ἀρστϑεπηθηΐ στ (ὦ οὗ ν. 2), ἀηά τδυ5 εβεο- 
νεῖν ἴο Ὀπηρ [πε νγ.4}}- υ]ἀϊηρ ἴο ἀῃ οπά. 

θ6-8 (ΕΝ." 2. Νεδβιουνίδῃ βοῖὶβ ἃ ἴατρε δγιηθά γυδσά 
ἀφαϊηδὶ [89 Θποιαγ.--. 4ηἀ 1, τοας ἱμαΐ τοῆϑη ἰΐς ὕμάδαρις τοῖο 
τὐόγο ἰἰοΐτρ ὃν ἔδιοι [ἱ. 6., ἐδδ πονεῖν, ποῖ ἐδ “7 ἐγιδαϊδνεῖίος ἃ5 ϑῖδρ. 
ΒΟ] 45] οαρῃα ἐπὶ ἐμεὲγν δαϊάᾷ ἰο μ5]. ὙῊΔ δπθων δὰ ῥτγοροβϑὰ ἴο 
ΒΓργῖϑα ἴΠ6 Ὀυ]άειβ. ὙΠΕΥ ΕΓῈ 8556] ηρ ἴογ (86 αἰίδοκ. 
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Απιοης ἴδε Ὀυϊάοτβ, 85 σοσγεςῖν ἱπαϊοδίθα ἰῃ ς. 3, ΕΓΕ ΣΊΔΗΥ͂ 
ὙἘΟ ΤΟ π16 ἔγομι ἴμε σουηίγυ. [1ἰ νγᾶ58 Ἔνθ ΠΠΠῪ {Βοῖγ συδίοτῃ ἴο 
τοΐυγῃ Βοπλα δἱ ἱπίογναὶβ. ϑόγης οἵ {8686 ᾿ἱνοά οἷοβε ὈΥ͂ δε τεῆ- 
ἄεζνουβ οἱ {πε ϑαπιδγίίδῃβ. ΤΉΏΘΥ Ἵδπια ὑρ ἴο 7εἐγυδαίεμπι ΠΟῪ 
ψ ἢ δὴ δἰαγηνίηρ τεροτί. Βυΐ {85 τερογί 'β ἰῃ πορεΐθββ οοῦ- 
ξυδίοη ἴῃ οὐγ ἰοχί, τ ῈΙΟἢ τυπβ: ἐφ ἐΐηιες ἴγορηι αἱΐ ῥίαζες τοΐϑμ γε 
γείμγηε 190 (5]. ΝΟ οοχηπηθηΐαῖοῦ Βα8 γεῖ θδεη 80 ]6 ἴο σῖνε ἃ 
βδιἰβίδοϊογυ ἱπιεγρσχεϊδιίοη οἵ ἴμεϑε νογάβ. Ναίυγαι ν, ἔογ {ΒΥ 
816 στοῦ. Οὔ ρτγεϑβεγνεϑ ἃ βίπηρὶε δηὰ ἱπιο}]}Πρῖθ]6 τεδάϊηρ: ἐδεν 
αγέ οοηΗρ τ ἀραΐμδὶ μις (γοηι αἱΐ ῥίασες, ρετῆδρβ δα αΐηρ, τοΐεγε 
τοῦ ἰἶοε.  ε υπάοτϑίδπα πον ἴδε δαγτιηΐηρ ομαγαςῖεσ οὗ {μεῖς 
τεροτῖ δῃηὰ ἴδε ὑγοιηρί πιδεαϑυγεβ ἴδκθη ἴογ ἀείεηοοε.---ἴ. Ηξετε 
δϑαΐη να μᾶνθ ἃ μορεὶεβββ ἰοχί.---ἀημὰ 1 οἰαἰίοηεα] οδπηοί 6 τἱρῆΐ, 
ἴογ ἴα νεῦγρ Βᾶ58 πὸ οδ]εςΐ Ἔχργεββθαᾶ οὐ ἱπρ θά, ἀπά {παῖ νεγὺ 
Βεϊοηχβ ἴο δε βεοοπά ρμαγί οἵ {με νεῖβεὲ. νε πιρῃϊ τεδὰ 1 
δἰοοά, Ὀὰϊ ΜὮΠῸ σταπιπιδίῖοδὶ, ἰὰ πουϊά ποῖ θὲ εἰεασ. Ἅ} ὦ 
τεδὰ αρῷ ἐδεγ οἰοοά, ἃ8 ταοβί πηοάεγῃ ἱπίεγργεΐίεσθ. Βυΐ ἴδ 5υδ- 
ἡεςΐ, ἙΠΟὨΊΓΑΓΥ ἴο ΖΘηΟΓΑΙ ορἰηΐοη, 15 ἐδα ἐπόρεν, ποὶ ἐπε δινέϊάετς. 
ὝΒεῖε {πεν βἰοοὰ ἰβ ἴῃ ΔΗΥ͂ οα86 ὑῃϊη 6 }} 10 10]6 ἔτοπι 186 ἀεϑβοτῖρ- 
Ὅοῃ: αἱ ἐδ Ἰοιοεσί ῥαγὲ οΓ ἐδα ῥίαοε δεδίγά ἐξα τυαῖ! ἐπ ἐξα ορεπ 
}ίαοε5). ἙἘσοτ ἴ86 ἰαδὲ Ὄχργεββϑίοη σὰ ὦ τὸ τηΐσῃι τεδὰ ἐπ ἐδε 
ὀγεαοῆοδ, οὐ ἐμ δε ϑμεϊεγεά ῥίαοες. ΤῊΣ ρεπογαὶ βεῆϑε 566 Π15 ἴο ὃδ 
ταῦ {Π6 Θῃετιν Βα δἀναηςσοά ἴο {Π6 Ὀεβϑὲ σονεὲγ {πεν οου]ὰ δπὰ 
ορροβίϊε δε Ἰονγεβὲ ραγίβ οὗ ἴπ6 σαρί αὶν τἰβίηρ νγ8}}. ΤΈΕΥ πτεῖτα 
«βεγείογο πὶ ἴδε στηοβϑὲ δνδίϊδθ]ε ρίδσε οσ δῃ δἰίδοκ, β5μοϊοσοὰ 
ἔγοπι ἴδε 5ίσῃῖ οἵ [με Ὀυ ]άεγβ δηὰ τεδὰν ἴο γυβῇ ἴο {Ποβὲ μίδοεβ 
ἷπ (δὲ νὰ}} ψβετα ἰξ οου]ὰ τηοϑὲ δδϑὶϊν Ὀ6 ϑ.δὶεα.--- ΤΠεῖγ οἰδη 
ψ 838 {ππατίοα ΌΥ ΝΕΒετη 4} δοϊίοη: 4ππῶ 1 οἱαϊομοά δα ῥεοῤὶε 
ὃν 1}ανηεὐδέος ἴον σονεῤαρἐδ5] ιοῖέλ ἐπιεὶν σιυονάς απὰ ἐδπεὶν «ρεαγς αμά 
ἐλεὶν δοιυο]. ΤῊΪΐΒ δοϊΐοῃ βῆονβ 4 ἀϊβιϊηοις δάνδηοςε οἡ ν. ὃ, ματα 
ἃ ξυατὰ νγὰ8 86εἰ ἴογ πε ρυγροβε οἵ ψδιοβίηρ; Βεῖα γε πᾶνὲ δῃ 
ΔΙΙΩΥ εαυϊρροά δηὰ ροβίεὰ ἴοσ {με ρυγροβε οἵ Βρμῃίίηρ.---8. Ουῦ 
τεχὶ τυη58: σμὰ 1 Ἰοοκεά αγἃ 1 αγοΞο απὰ 1 Ξαἰά]. ΤὨΪ5 15 ῥγεῖΥ τοὸ- 
ἀυπάδηϊ ἔοτ [πε ἴεγϑε Νεβειηΐδῃ. ἯΙ ἢ Οαὐυἴδε νὰ πλᾶῪ ἐπε οἱ 
ἴδε Ἀαϑἷ8β οἵ ὥ: α»ὦ 1 αἀλωγεά ἐμεηι ὃγ ἐδε ]ιογά, ξαγίμφ. Βετίἢ. 5 
Ῥιοροβαὶ, “"δῃᾶά 1 88ν7 (πεὶγ ἔδξαγ δῃᾷὰ δἴοβϑε δηὰ 58αϊα,᾽᾽ βθετὴβ ἴὸ 
Βα ἰε88 βαιἰβέδοίοσυ. ΤΈδ Ὀγῖοῖ Ἄχβοσγίδεου 88 δα ἀγεβϑοὰ ἴο ἴῃς 
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τ Ποἷ]6 στην: 0 ἐδε ποδός, απὰ ἰο ἐδμο ἀεριμῖες [(ὦ ροκεναϊο), απ ἰο 
ἐπε γεσὶ οἵ ἐδσ ῥεοῤ᾿ο]. ΤῊΣ ἀρρβᾶὶ ζοσοῖὶν αἷἱπιβ δὲ {πε βεηι- 
σαθηΐβ οὗ οουγαρα, τε σίοη, ἀπά ραϊτοιΐβιη. 220 ποὲ {ταν οη ἐδπεὶγ 
αὐοοομρ; γερεδηιδεν οἱ Οοά ἴβο ὦ, ἐδε 1ογά Ὧ] {πὸ εγεαὶ, απὰ ἐδ 
ὁπ ἰο δὲ [οαγεά ἶςί. τ 1λι. τα "- Ὅ:. λο! 5:1] απὰ βεδ οπ δεδαῖ οἵ 
ΔΟΏ ὀγείξγεν, γομγ δος σμπᾶ γον ἀσμρίμεῦδ, γομ τοῖθες απ ὙΟΗΥ 
λον» 65]. 

9-117 (ΕΥ..5 53). Τῆο δῆθιν σἶνοβ υρ [Π6 οοπίοπιρίδἰοά δἱ- 
ἰδοἷ.---9. ΤῊΐ5 νεῖβϑὲ 15 80 ἀ συ ἱπ [Πς τεϊδίίοη οὔ" 115 ραγίϑ 
18δῖ νὰ ΤΥ ΜῈ] ϑυβρεοῖ δὴ οπβϑίοη. Τα ραγίβ 8ΓῈ οἴἰθδᾶσ ἰῃ 
Ἐμοστηβοῖναβ, θυΐ ἀγα Βασά ἴο Ἰοΐῃ 850 85 ἴο τδκα 86η86.---ἀ πῶ ἐ 
τοας τυλομ ΟἿ ἐποηηῖες πεαγά ἐδαΐ 1, ̓οας Ἐποιυμ [0 τ5] οοτίδίηἶν 
τηυδὶ οΥ ἴΠΑΠ πᾶνε Ὀδθη [Ο]]οσεὰ ὈΥ βοπα βίδίοσηθηΐ 85 ἴο 
σι Πδῖ [Π6 ΠΟΤῚ αἰά υπάεγ {μεϑ8ὲ οἰγουτηβίδηςεβ; θὰΐϊ τ μδὲ σουγβα 
οἵ δοϊίοῃ 186 Ὺ ρυτβυεά τὰ ἀο ποὶ Κποῦ. γε ἀο ποῖ πᾶσ οὗ 
1δεπὶ ἀρδίη ὑηῈ}] ς. 6, ἀηὰ (δαὶ 15 βοσὴβ {{π|6 ἰαίθσ. [1ἰ 15 οἶἰθᾶσ, 
Βοψενεσ, {πὶ ἴΠογὰ 85 0 δοίιδὶ θα 1116. ΤῊΣ ἘΠΕΠῚΥ ΡΕΓΒαΡ8 
βίδυβά ἴῃ ἴδε πεϊρῃρουτποοά, νας ίην ἔογ δὴ ορροσγίυπιγ δὶ 
ΠΟΝΘΓ ΟΔΠ16.---α "ὦ Οσοά {γεδίγαϊοά ἐμεὶν ῥίοί, απά τος αἱ γείμγπεά 
ἰο ἐπε τοαῖ!, εαοῖ για ἰο ᾿εἰς τονε]. ὙῊΪ5 τεβυπιρίΐοη οἵ τοῦ 
πδίυγα!ν [Ο]]ονν5 ἴῃ 6 ἀπκπονσῃ δοϊΐοῃ οὗ {πε Ἔποπιν, ψΒδΐονεσ 
[δαὶ τπιᾶν αν θεθὴ. Αβ ἴδε ἴοα ἴοοὸκ πο ρργοβϑῖνθ πηθαϑΌγαϑ, 
ΝοΒουδἢ ἀεξεπιεά ἰΐ 88ίε ἴο τεΐυσῃ ἰο {με σοῦκ. Ἐνοσν ἀδΥ 
οὗ Ἰάαθουγ πιδάβ δὴ εβεςϊίίνε δβϑϑϑυϊε 1685 ροββϑίθ]ε. ΤῊ Ῥθορὶ]α 
Ἰαγίῃρ βίοπϑβ ψεῦα ἀοίηρ τηογε ἴοσ ἀείδεηςε [8δπ βίδῃπαϊπρ ὑῃ 6 Γ 
δττη8.---10. ΤῊΣ ἰεχί ζοεβ οῃ ἴο ἀεβοσῖθε 186 σοπαϊοῃ5 ὑπο 
ΜΈΣ [16 ψΟΥΚ νὰβ πον οαττί θα οη. ΕἾγϑὶ ἴβεσὰ 5 ἀεβογ θεὰ (86 
διτδηροιηθηΐ οὗ ΝΒοΙ 885 οὐνῃ ΟΠ οννεσβ: λα οἵὨἉ Τ1.7) δεγυαης 
τοῖν ἐμραρεά ἐμ ἐδ τῦογ ἢ]. ὙΔεβῈ τθη ψεγε {πε σονεγηοῦβ ρεῖ- 
ΒΟΠΔ] βοσνδηΐβ, βεγθδρβ ἃ Ὀοάγ-συδτα Ὀτουρῆΐ ἴτοπι Ῥεχεία, 
ζ΄. 5.5: απὰ δαϊ οἵἩ ίλονι πεϊὰ ἐδε ἰαποες απὰ ἐδ τβίεϊάς ἀπά δα 
ὅοιυς απὰ ἐδε οοαίς ο[ τπαἷῇ. ει. τεραγὰβ 411} δἰΐεσ "'βρεᾶγβ᾽᾽ 88 
8 ἰαῖεγ δα ἀξίου, θὰϊ (86 τεᾶϑοη Πα ψῖνεβ ἰβ [πδὲ 0 οπα σψουἹὰ 
ῬΟβ58688 ἃ οοδΐ οὗ τηδῖ]ϊ. ΤΒδ 76νν8 σογίδίη!ν που]ὰ ποῖ Βαᾶνα βύς ἢ 
δοοουϊτοσηθηΐβ, δυΐὶ ΝΕΒεμ Δ ἢ 5 Ροάγ-συδτά, [Π6 οηε5 γεξεστεὰ ἴο 
Βοῖα, ἰγαϊπϑά δηά δαυϊρρϑὰά ἴῃ Ῥεγβία, ψου]ὰ βυγε! Υ ροβϑεβ8 ἃ Ὁοπ]- 
Ρἰείς διτηδπιεπί. Ἐθιββ, ου [86 σοῃίγασγυ, βϑυρροβθὰ “ϑνυογαβ᾽ 
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ἴο μβᾶνε ἀτορρεά ουΐ οὗ {88 δῖ, 58ο ΒετίΒ.; Ὀυΐϊ 5ινογάβ ἃγε δθυῃ- 
ἀΔηΈΥ ρῥτγονί θὰ ἴοσ θεῖον. ἘΦ μὰ5 υπάουδίοα!ν σοὶ (Β6 βεῆβα 
ΨΒΘΩ ἰΐ ΠΔΘΓΕΙῪ ϑυμητηατίϑεϑ: σμά μα τοεγε ῥγεραγεά [οτ ταν. 
ΝΕΒΕπ Δ 85 βεσνδηΐβ ψαγα ἴΠ6 Ὀεϑὶ ἤρδίεγβθ, δῃηἃ 50 ΔρΡραγεῃίν 
[4] οὗ {μ6πὶ ψεγα ψοσκίηρ οἡ ἴμ6 ψ.8}}, ψὮ1|6 (86 οἴμοσ Β4}} ψεγα 

Κερὶ ὑπάεγ ἅῖτηβ ἴο 6 Τεδαγ ἰο γαβϑὶϑί δὴ δἰίδοϊκ δἱ ἃ πηοπηθη 5 
ποίίοο.---ΤῊς τεϑὶ οὗ [6 νϑῦβα ἰβ αἱ ον! ]6, ἔογ ἢ βθῆβα 
οδῃ Ὀε τηδάς ουΐ οἵ σμά ἐλε ῥγίμοος ἰὐεγε δε πα ἐἧε τοδοῖς ποιό οὗ 
Ἱωάαῆ], αἱ Ἰεαβὲ ποί ἴῃ (88 οοππεοοη. ( ναΐη]ν σοηπεοῖβ ἢ 
ν. ᾿ σπά ἐπε ῥγίμοος οἵὨ ἐξα τυποῖε κομδε οἵ ὕμάσλ διρήϊἀΐηρ ὁπ δα 
εὐαὶ. Βαϊ ν. "1 Βερίῃβ ἃ ΠΕ ρᾶϑδᾶρα δηά ἰ5 οἴθασ δπουρῆ, ψ ας 
[δε ἀρονε νουϊά ἱπρὶν ἰμᾶΐ {μ6 ῥτίποεβ δίοπε ψεσγα οσίηρ ΠΟΥ, 
ΤΟΠίγαΙΥ ἴο ν.". ΕΒΓ “ΡΥ ποοβ᾽" 5 δὴ δοοίἀθηΐδὶ σερει το 
δἴζεγ (δε βγη αγ Ηεῦσεν σνοτγὰ ἴοσ οοδίβ οἵ πηδ1} οἵ ἰΐ 15 8ἢ ΕἴΤΟΣ 
ἴοτ βοπιθ νεγὺ [{κ6 ἀγαισ εὐ. Βελνπα λό τοκοῖε βοιδε οἵ ὕμάαξ 
ἴδεη σψουϊά ἱπάϊςαϊε ἴδε βίδ οη οἵ {μῈ ἀγιιθὰ συατὰ; {μ6Ὺ ογα 
αὐνϊἀοα ἱπίο βαυδάβ δηὰ ψεσε οἷοβε ΌῪ {86 ναγίουβ Ὀοάϊεβ οἵ 
ψοσκηλθη, σνίηρς πιογαὰὶ 45 νγ6}} 88 τηδίοσιδὶ βυρροσί.-- -11. Νον 
ψ6 σοηδ ἴο {86 γα Κα ργαεραγδίίοη οἵ 86 πόσκογβ: ἑΐοσε τοῆῖο 
τόογο δωαϊηρ ὁπ ἐδ τοαῖϊ απὰ ἐδοδο τοῖο τοῦγε σαγγγίηρ δμγάξης τῦεγα 
τοογκίηρ, τοί ομδ πμαμά δξ τοας ἀοΐπρ ἐδ τυοτξ, απά τοΐδλ ἐΐε οὐ με ῦ 
ἄε τῦας μοϊδὲπρ α ηηϑϑιο]. Ῥοτκῖης 15 ἃ σοπ͵]οοΐατο. ΤΕΣ Ηδ- 
γον ψογὰ τηΐρῃί πηεδη ἰαάθη, Ὀὰϊ 1Παὶ πιακοβ πο βθῆβ6ὲ. Μοβὶ 

Δυϊ βου ε5 [οἸονν (ὦ αγ»πϑά. Τί 15 Ββατά ἴο 566 δον ἃ ππάβοη οου!ὰ 
Ιὰν βίοῃεβ ψἱΐὰ ομς μπᾶ ρσταϑρίῃρ ἃ ψεάροηῆ. Βυΐ ἰξ τᾶν θ6 
[μὲ ψῇῆδΐ [δε βἰδίθπγχθηΐ γε] ΠΊθδη5 15 ὑπαὶ [86 ΕΆΡΟΠ γὰ8 
εἷοβα δἱ Ββαηά, ποῖ πδοθββα τ] ἴῃ (86 Βαπά. Οτὖ {86 ἰαϑὲ εἴδυβε 
ΤΩΔΥ͂ ΤΕΙεΓ ΟὨΪΥ ἴο ἴ8ε Ὀυγάξη- εδτοῖβ. Ναὶ (86 τηϊβ51}]6 τνᾶβ 
ψ ἀο ποῖ Κπονγ. Ἐ Πιδ5 σιυογά, Ὀυϊ [π6 συνογάβ ψεγε ρίτάθα οὴ 
[μὲ ναἱδβί, ν. 3, ΤΟ Ηδῦτενν ψψογά τηθ8ῃ5 5652 δηὰ ἱπηρ|165 {μδὶ 

ἴϊ νὰ8 ἃ εᾶροη υβεᾶ ἴογ Βυτήηρ Κα ἃ ͵ανεὶίη.---12 5. Α πὰ [δε 
δωλάεγς [ἴπ δαἀάϊξίοη ἴο [μῈ πηΐββὶϊα οἴοβα δὲ Ββαπά δηά ἀϊϑβείη- 
ξυϊϑῃςξά ἔτογσῃ ἴ8ε Ὀυγάδη- ΑΓΕ 5] λα ἐαοῖ ὁπ ἐὲς σιυογὰ ρίγαφά 
μον ἐὶδ ἰοΐηδ, ανᾶ τυεγὸ δι αἑηρ), ἰμαὶ 15, [δες τράβοῦβ πεηὶϊ 
τὶρδῖ οἡ ψἱ [6 πόοτκ, Ὀυϊ {}]}Ὺ ρσγεραγοά ἰο τηθοῖ δὴ δἰΐδοϊς.-- 
125. ΜΙ ν. " τε θερίη ἃ πον βεοϊδοη ἱπ ψ ἢ [86 βόΌνεγηοῦ 

ἀεβογῖθεβ [86 τιθαϑυγαβ 6 ἴοοκ ἴο οο]]εοΐ [Βε ἔογοεβ χυΐοκὶν δἱ 
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ΒΥ βροῖ ΒΕΓ 8 8554} γὰ5 τηδάς οἵ [γεαϊεποα.--- οι ἐδά 
ἐγ ῥείεν τας ὃν 1:0 5.46]. Τη νν. 13{- νὲ Ἰεᾶγῃ ἰμαΐ 186 Ὀ]αβί οὗ 
18ὲ ἰτυμηρεῖ νγᾶ5 ἴο ἰηάϊοαίε {Πα ροϊηξ ἴο ψΒΙΟἢ (6 σΒοΪς θοὰν 
οὗ συδτβ δπὰ ψοσκγίθη 5που]ὰ συϑἢ ἰῃ οα86 οὗ ἃ ἰῃτεδίεπεά δἱ- 
ἴδοκ. Νον ἴ ἴΒεγὰ ψὰ5 θυϊ ομς Ὀυ;εῦ δηά Βα αἰ γαγβ ὈῪ Νεδ6- 
τηϊδῃ, ἴμεσα σου 6 τυοἢ ἀεἶαν ἴῃ ἴῃς ἀνεηΐ οὗ 8δῃ δϑβϑαυ]ξ. 
Εογ Νεβειπνδῃ πουἹὰ μᾶνε ἴο ὈῈ ἰηΐογηηθά, δηᾶ {πε ἰγυμπηρεῖεγ 
βεηΐ ἴο {86 ἰβγοδίθπθα ροϊηὶ θεΐογε ΒῈ ον (86 δἰαση. Τΐβ 
ψουὰ 6 Ροοῦ ζεηθγα βῃΐρ. ὙΤΒῈ Ργοθ Δ  ΠΥ ἰβ ἰμδὲ ἴΠογα ογα 
βενεγαὶ ἰσυπηρεΐεσβθ, οης Ψ] Ἔδ ἢ βαυδὰ οἱ [με ἀτιηθα ρμυδγά οὗ 
ν. Ὁ), Τε Ὀ]αβὲ ψουϊά ὈῈ φίνεη σἱϊδουῖϊ ναϊτηρς ἴον [86 ρον- 

Ἔγῃοσ. ΒΥ ἴΒεὴ ἀοεβ Βε 58 ὺ “ὉΥ τὴν 5ἰάε᾿ ἢ Ὗε Βανὲ πο στϑαῖ 
ςοηδάρσηςε ἰη ἴδε ἀεἰ41}5 οὗ {15 ϑοιηενμδὶ οοσττυρί ἱεχὶ, Ὀυΐ 186 
ΜΟΣά τδὺ Ὀς οΟἸἸεςίῖνε δηά ἴδε ἰτυπιρείετα σαϊβεγεὰ σψἘ1|6 
ΝΕΒΟΣ Δ γάνε ογάοσβ θοΐἢ ἴο (Βεῖὰ δηὰ ἴο ἴδε ρεορὶθβ. Τῇα 
{Γυμπηρεῖες 5 ἃ οἷἵν ψδιοδιηδη ΨΒΟΒῈ Ὀυβίη655 ἰ 88 ἴο ΨΔΓΏ 
186 ΡΕΟΡΙΕ οὗ τωρεπάϊηρ ἀδησογ (ΟΑ5. “εγ. 1,35). 

18. Τῆε τοογὰ ἐς εχίοριδῖοε αν τοϊάε]. ὍΘ Ὀυϊ ΕΓΒ, 85 ἰῃ ο. 3, 
δὲ βρσεδα δτουπὰ ἴδε ψ80]6 εἰγουϊ οἵ {μ6 γγ8118, 80 {παῖ δἵ δὴν 
οὩδ Ροΐηΐ ἴβεῖα νὰ8 Ὀυΐϊ ἃ 5114}} θοάγ, ρεσβαρβ ἴδε νεῦγὺ οοηαὶ- 
εἴοῃϑβ ἔοσ ψ βίοι [86 ἐποον 8 ψδιοβίηρ.--14. κίο μ5], ἴοτ 
ΝΕΒοπ Δ δηὰ Ηἷβ βεγσνδηίβ ψουἹὰ σαρϑὶγ αυϊςὶΥ ἴο δὴν ροὶπίὶ 
οἵ ἀδηρετ.---Ομν Οοά τοῦ! βεη [0γ 5] οἵ. ν.5., ΝΕΒΕΣ 8} 8 5 ἰγ- 
Τίς δαάγεββ ψουἹά ποί [δι]! ἴο δγοιβὲ 86 ρθορὶθβ. 8. 832 15 
δϑοῦ θεὰ ἴο {μ15 οσοαβίοη ἴῃ Ῥϑαΐνι Ο γομοίορίοα! ἵν Αγγαηπρεά, ὉΥ 
Εουγ Επεηά5, Μδοι]]δη, 1801.---1δ. 4πώ4 μαϊ οἹΓὙἩ δόρει τὗεγε 
δοϊάϊμε ἐμὲ ϑῤέξαγϑ] 1ἰβΒ ἃ Τοργυίβι 5 τερει ἴοη ἔγομι ν. 1, ΤΒ6 
ψογὰβ μᾶνὲ ΠΟ τηεδηΐηρ Βεῖα, δηά ἴπῈν ἔογοα δϑυπάεγ τεϊαιθα 
οἶδυθεβ. Οὐ της (58 τὲ Βανε δὴ ἰπιθ Πρ] 0]ε βίδίοπλεηί: Νοιυ 
τοῦ ἰρεγὸ ἐπραροά οη ἰδ τοογᾷ [χορ ἐπε γἱδίρρ οἵ ἐπε ἀσιυη τρηὴ ἐπ 

ἀῤῥεαγαποε οἵ ἰδε οίαγοὶ. ὙμῈ ροϊπίὶ Ὀσουσαὶ ουξ 15 ἱμεγείογε 
τὰς Βἰχῇ ῥγεβϑυγε ὑπάοσ ψ ΒΙῸΣ (ῃ6 ΟΥΚ 8 ἄοπμθ. δίηςς ἴδε 
ΘΏΘΙΩΥ δα Δρργοδομβθὰ δηά νγἃ8 ΠΟῪ Ὀγοῦδ!Υ ἰυγκίηρ ἴῃ (δε 
πο ρῃθουτμοοά, βρεεὰ νὰϑ οὗ ἴῃς υἱπιοβί ἱτπηρογίδηςθ. ΕΝΕΙΥ 
βίοῃεβ ἰαἰὰ δἀἀεὰ ἴο ἴδ6 βεουγὶῖν οὗ [με εἰϊγν. ΝΊΚΗ -58{{ σεσα 
ΒΑγαϊν ροββίθ]ς υπάογ {86 ΠἰπυϊτατίοηΒ οἱ δῃποίεηὶ {ἴτηςβ, Ὀὰὲ ἴῃς 
νοσκίηρ ΒουΓβ Μεγ Ρχοϊοηρθα ἔγοτη ἀδυ σῆς ὑπῈ}} (ἂς 5ἴδτβ 
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οουἹὰ Ὀε 86θῃ, ψΒθη ἰΐ Ὀδοδπθ ἴοο ἀδτκ ἴο ψΟΣΚ ΔῊΥ ἸἰοΏροσ. 
ΤΕ οτϊἰοα ψογ8 5ροὶ] {8:18 ὅπθ βεῆβε; 85 ἴδε ἰοχί βίδηάβ, να 
Βᾶνε {πὲ ἰοὴρς ἄδν, ποὶ ἔοσ ψογκίησ, θὰϊ ἔογ Βοϊἀϊησ ψεαροπβ, 

δηὰ 18ε ψεᾶροηβ ψουἹὰ {Βεη Ρὲ ἰαἱά αϑἰάβ δὲ ηἰρῃί ψβεη {πεν 
ταὶσῃὶ θὲ πιοβί ἠβεάεα.---10, 7! δξαοῖ »παπ ἀπά ᾿ὲς σεγυαπί ἰοάρε 
ἐπ με πηάδὶ οἵἩ "εγμδαίεν!. ΑΒ5 χὰ μάνα δθβεὴ (υ. ν. δ), τῆδην 
οὗ {86 Ρθορὶβ (πιοβὶ οὗ [πε πὶ ρεγβδρϑβ, βίηςθ {με86 ψογὰβ δὲ δά- 
ἀτεβϑθά ἐο δε ῥεοῤίε πὰ 5ἷησε 7εγιιβα]επὶ μα ἔδνν ἱπμα ἰἰδηΐβ, 

72) Ἰίνοεά ουϊβίἀάε οὗ ἔπε εἰΐν, δἀῃά πεπὶ Βοπλα δἱ Ἵοεσίδίπ Εἴγηθϑ, 
1δοβε ψο ᾿ἱνεά Πεᾶσ Ῥγοῦ ὈΪ. βὰς ηἰρῃι.---Α νπὦ ἐδεν 5λαϊ! δὲ [οΥ 
μ5 α γμαγά ὃν πίρ απὰ α τοογκὶπρ [ογος ὃγ ἀα)]. ὙΒδῈ Ηδθρτεν 

ΤΟΝ Βα58 πόνβεσε εἶα ἘΧΔΟΙΥ [5 βθηβα, δὰ [μα οοηϊοχέ τη κοϑ 
εἶδαγ ἰΒς ππραηίης. [{ ἰβ ποῖ “οσσυραίίομ᾽ οὐ “ἴδε ψοσκ,᾽» 
Βυΐ (Βὲ ἴοτοα ἀοίης ἴ[8Ὲ ψοσκ. ὙΒῈ δηι Πε5]5 15 το “συαγά;,᾽ 
ΜΈΙΟΝ ταν Βᾶνα δὴ δρϑίγαςϊ 56η86 [Πὸ “ἀεΐεηος," Ὀυϊ ΕΏΡ 58 
μᾶ58 πὸ βιυΐίδθ!ε οοστεβροπάϊηρ ποσὰ ἴοσ ΠΝ Ό.---17. Ἠετε τε 
Βαανα δὴ ἱπηργεββῖνε βἰδίεμηθηΐ (μδΐ 5ῆονβ ραίῃ ἴΠ6 Ὀγεββογα 
ὉΠῸΟΥ ΜΠΙΟΝ ποτ 8 ἀοης δηᾶ ἴμε οὐ σα ποβ5 οἵ [Β6 βἰϊυδ- 
τίοη. 1 αμά »ν δγείδγομ αμᾶ τ δεγυαπίς απᾶ ἐδ τη οἵ ἐπε ρματάὰ 
 οιοιυΐπς νιο, τοῦ ἀϊά ποὶ ἰαξε οἹἹ οὩ οἰοίδε5]. ΎΤΒοβα τθὸ ψασα 
Θβρϑοΐδι!ν οδαγρεὰ ψἱ [6 ἀείεηος εγα τεδαν ἴοσ δοίΐοη δὲ ἃ 
ταοηθηΐ β ποίίςε, Βονίης ἴ8μαΐ ἃ ηἰρῃϊ διίδοκ να8 ἐεαγοά. 

Το τεβὶ οὗ (86 ραββαζε 8 οὔϑουσε. Μοβὲ βοδβοΐδιβ οοσσεςὶ ἰεχί δῃὰ 
τοηάογ: ἐαοῖ ὁπ υἷα δὶς πιϊσσίϊο ἐπ τὶς βαπά. Βαϊ ἴο 5κᾶν ποι βίη δϑουῖ 
ἴδε ἰδοκ οἵ βυρροτίῖ, ἃ ἔυγίμες βέδίεπμεης δδουΐ δττοΐηρ 15 οΐ δρργο- 
Ρείαϊς Βεγε. Ὑμδὶ ροΐηξ μᾶ5 Ὀδεῃ δϑυπάδης ν οονεγοὰ ἀϑονε. ΤΈς 
ἰεχὲ γυῃϑ ΠΠ γα ν : δασὺ νεαρ ἀΐς νεῤεῖϊο {6 τοαίογ, ΜὨΪςἢ ἰδοῖκα θοΐΒ οου- 
δβίσυςςἰοῃ δηά βεῆ86. [ἢ ἃ 6. ἰεχὶ γε δηὰ ἴΠς ραββασε διιρ ϊβεὰ: απμά 
ἐδε ον τοΐοηι ἰμεν σεπὶ [0γ τυαίεγ, α νβαπ απὰ ἠἷς νεῤδοὶϊς ἰο (ἦε τοαίεγ. Βαὶῖ 
1815 888 Ὡο οοῃηεοίϊίΐοη στ [δ οἰ μοσισίϑε ἱποοσηρ εὶς βἰδίοηεηϊ δϑουΐ 
δἰεερίης σῖῖἢ τς οἰοίμεβ οὔ, δῃά ἰβ ργεῖΐυ οοῃξυϑοά ἰῃ ἰἰβεῖξ. Μογε- 
ονοσ, χὰ δανςε πὴ ἐγαηβίαιϊὰ ἰῃ ἔτο ἀϊδετεης βεῦβεβ. ΤΈς πδῖες τα5 
τϊίῃ τῃς νν 8115, δηὰ (ἢς οδισγίης οὗ ἃ νοδρο 650. ἔδιοη ἰ5 υπϊ πίε !]}- 
εἴθε. Τδς [διΐῃ ϑθεπ5 ἴο τησδὴ ἐμδὶ δασὰ ομδ εἰγίῤῥῥεοὰ [ον δαϊλίπε, 
τοδκίηρ δῇ Ἵσοερίίοη ἴο ν.", δαὶ ἰὲ ἰ5 ἀϊςυἹ ἴο φεὶ (8158 586ηϑε ἔσοσωῃ οὐσ 
ἰεχί. Α58 80π16 εἰηεηἀδιίοηῃ 8 Ἵβϑϑ}ηίδὶ, νὰ τδυ σεχζασζὰ ἴῃς 1,δτ 85 
1δςε εἰεατεβί. Εϑ. “'Ἴνεσυ οὔς τοηΐ τῖῖ} 8 σεᾶροη ἴο ἴῃς νγδίεγ᾽" ἴ5 
δίρεῖν ἱμτεσγργείδεινα, απὰ ςεγίαίηἷν αἶνεβ (δες στοης 1άε8. Ὑδὲ νογὰς 

. πηυβὲ ἰῃ 506 ΨΥ Βανο αυδιβοά (με τεϊεπτίοη οὗ (με οἰοίδίησ. 11 
ταῖρῃι ἄγαν ἃ ὈΟΝ δἱ 8 νεπίυτς,  ϑβου!ὰ οοπ͵εοΐυτε ποόλον ὃν κέγ 
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ποῦ ὃγ ἄαγ. ΤὨϊΪΐ5 ἱεχί 5 ποῖ 80 νεγὺν αἀἰδεγεπὶ ἴσοι ΜΎΤ., δπὰ βοσης Β6- 

τοῖς οοῦυγβα ἰβ τοαυϊγοα. ΤῊΪ5 ργόροϑβαὶ μ85 δ ἰεαϑί {με γεσοσηγηεηδιίοι 

18αὲ 1 τηακεβ ζοοά 56η56, ςοπηρ εἰΐηρ {με βἰαίεγηεηξΐ ἀρουΐ νεδγίηρ (Π 6 

οἰοίμεβ. [ἢ (ἢε ργεσεαϊΐηρ οἰδυδε, τος ἀϊά ποί ἰαξε οἱἹ ομγ οεἱοίδες, νγε ταΐβ8 

ἃ οοπμβάσηι ἐχρεοίθα ποία οἵ {ἰπ|6, ἀπά {με ργοροβεὰ επιθηἀδίΐοῃ 
ΒΌΡΡΙΪε5 ἰ. ὕπάεγ δὴν οεἰγοιπιβίδησεβ ἴΠ6 ραββᾶϑα 5 ἴοο βῃογί ἴοσγ ἃ 

οομρίεῖς ἱπάερεηπάεης βἰδἰειηεηΐ. 

838. 052)0] ὧδπ δὰἀ5 ὁ ἹωΩρωνίτης 85 219,.---ὃγ»5») Οὔ ἐλυκήθη καὶ ὠργίσθη, 
«[. 4..-τρονη. ὙΒε ΗΙρΡΆ. στ 881π|6 βθῆβϑθα 8ἃ8 Οἱ] ἰ5 ἰδΐε υβᾶζε.: ὧν 
ἐμυχτήρισε καὶ ἐξεγέλα. 1 συβρεοΐ {δὲ ἱπ ΒοΙΒ ᾿ςα568 γα Ββανε ἃ ἀουδῖς 

ἀταηϑἰδιίοη οἱ ἴῃς 5884π|6 Ηε. ποζὰ γαΐῖμεσ {μᾶῃ ἃ τ η688 ἴο δὴ οσίρὶ- 
ὩΔΠΥ τποτο δια ρ ἰΒοα ἰεχί.---34 ἔ. ὦ ἰ8β 5ΒΒογίεσ ἰῃδῃ ΜΤ',, δπὰ ἀϊῆεγβ οοη- 

βἰἀδγαῦὶν ἴτοτῃ ἰϊ. Α58 υϑυδ], ΒᾺΝ [Βδ5 βἰτηρίεδὶ ἴοστη.0 Βορίπηΐηρ τ ῖτῃ 
ὈχῚ τὸ Βπά: Αὕτη ἡ δύναμις Σομορών, ὅτι οἱ ᾿Ιουδαῖοι οὗτοι οἰχοδομοῦ- 

σιν τὴν ἑαυτῶν πολὶν Ξ-Ξ ὈΨ ΩΝ Ὁ2. ΠΌΝΙ͂ ὈΥΉΣΛΩ 12 ἸΥῸΦ Ὁ δ’; Ψ' 00]ονν5 
Ὦ τὸ τ 1005, ἴοσ ψ βίοι ἰξ μα5 ὅτι οἰκοδομοῦσι τῆν δαυτῶν πόλιν, ἀηὰ 

188 5μονγ5 {μδὲ ὦ τά. ἰῃοβϑε τογάβ 85 Ὁ» 2". ϑδνεζαὶ οἵ [86 ἰεϊ το 5 οὗ 
18εβα ψογάβ ἃγα σοσησάοη ΜΙ Ψ8, δηὰ (5 νατίαπὶ ἰ5 εἰοᾳυξῃΐ οὗ [ῃς ος- 

οδϑίοηδὶ ἔσου]ε8 οὗ ἰΒοβα ψδο {τε ἰο ἀδοῖρβεσ δηςίεηϊς μ55. ΜιςΒΕΙ] 

τεπάετβ (86 οἶδιϑα “ἢ (μον θὲ [εξ ἴο {μειηβεῖνοβ," δηὰ ἴογ ""βδοτίῆςε᾽ 
Ἐς βυζχεβὲβ 1722), κἀμεν ΜΠ Ὀυ 1] ἃ Εἰ σα" (ἸΒΙ, 1τρο3,"). Α ρατῖί οἵ [86 
Ῥαΐδηςς οἱ {μῖ8 ν. 5 ἰουπά ἴπ (ἢς βρεεςὰ οἵ Το.---ΕΟΓ Ὁ) δῃὰ ψμαῖ 
[ςοἷονβ ὧβ μ85: μὴ θουσιάσουσιν ἢ φάγονται ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτῶν; οὐχὶ 

ἀναβήσεται ἀλώκηξ καὶ καθελεῖ τὸ τεῖχος λίθων αὐτῶν; ὦ μα5 (πε οὐ5- 

τοιηδγυ οἰαδογαίϊίοη δηὰ ἀυρὶϊςαιίοη βμονίης {με οτγίρίμδὶ (Ὁ οοττεςίοα ΒΥ 
δαάϊτίοῃ οὗ ἰῃε εχῖγα στιδίζεγ οἱ ΜΤ.--- 3.5] ἀρρϑβᾶγβ 85 φάγονται, ἱ, 6., 
5νν, ἘΒουρῃ ᾿ μᾶ8 ἂ5 ἄυρ. ἰῃ οπὲ ρίασε δυνήσονται.---ΓΊΡΥῊΦ᾽. .. Ὁ.2] 
ἰουπά οηἷγν ἴῃ Τ' ἀπά {βδῃ ἃ5 [ο]ονβ: καὶ εἰ σήμερον ἰάσονται τοὺς λίθους 

μετὰ τὸ γενέσθαι γῆς χῶμα καυθέντας χαὶ τὸ τεῖχος ἐμπεπρησμένον. ΤὨΪ5 

ἰοχὲ 5805 ἹΜΟῸῪ ἔογ 5" ΥἽΝ ΟΥ̓ ΠΙΧῚΝ [ΟΓ ΓΘ, ΠΟῚΠ ἴοσ ποσ; δηά Ὑ}3 

ΟΥ ἃ ϑΥ ΠΟΥ ἰ8 δα ἀδά, υη]ε858 χαυθέντας τεργεπεηῖβ ΓΘ ΡῈ, ψς ἢ [ΒΘ ἢ 
ψουὰ θα υπάεγβϑίοοά 85 ἃ ἔογπι ἔγσοτμι 1»3.--Ἴε ἄγβί ῥργοῦ]επι οἵ ἑοχίυδὶ 
οτἰ εἰοΐθπι ἰβ ἴο ἀδίοττηίης ποτε Το. Ὀερίηβ ἴο βρεᾶκ. ΟὗὑβΑΝ βίασίβ ἢἷπὶ 
δὲ πῶ π, Οἵ Ἰηἰσοάυςεβ Πΐτη δὲ (ἢἷ8. ροϊπί δηά {πδη γεϊπίγοάιπςοθϑ Ηἰπὶ 
αῖν.", Ἐ ἀρτεεϑ ἢ} ΜΎ. Το. 8 βρβεθςῇ βθθῃῃ8 ἴο δὲ Δἢ δῆβιοεγ ἴο (86 
εἰπιϊά ποῖα ἴῃ ϑδηρ.᾽5. Ὑδεγείοσε ἴῃ {ἢ 15 σεβρεοῖ ΜΈΎΤ. ἴ5 ργείεγαθϊε. 
- ἼΕς οἰαυθε ὉΦΡ ἼὍΝ᾽) 5ῃου!ὰ δὲ ετωηεηάεὰ ἴῃ ρατγὶ δἰϊζεγ ᾧ (ς. 5.).-- 
Ὁ) ΦὉ] ταῖσῃε Ὀὲ δὴ δττοπθοὺβ γεδϊηρ ἴῃ ἃ θα οορῪ ἔοσ Ὁ»; ἴβεὴ νὰ 
ταῖσῃς οοη͵δοίατε: Ὁ} ΓΝ 2 ΤΟΝ ὈΥΉΠΟῚ ΠῸ ΟΝ, -τοπῦ 521}. 
ΎΒεβε ψογάς σοστοβροηά, ἀρρδγεηῖ, ἴο ΟΒΑ χαὶ εἶπαν πρὸς δαυτούς, 
εἶπεν". Οἵ [5 (818 ρίυβ Μὴ χαταλείψομεν αὐτούς -- ὉΓιΝ 31;25. ΤὨϊΪ5 
τεδϊῃς πδκοϑ [6 θεβὶ βεῆβε. Ἦ μωηρ ἀὐνολομέ δὺς φονηες, τε τιν πύον 
πῦνπ ὈἘΡΠ.--τ"ϑ γ55»5] ΟΒΑΝ φάγονται [55] ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτῶν. ὥζ' πᾶς 
18ῖ5, δυϊ ἴῃ τμς ἀυρ. ἄρα δυνήσονται [53]; οἱ οοηιρίοδιμρε [153] ἐπ ἐπα 
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ἀϊε, τεδαϊπς Ἴπνπὶ ἔοσ γπ)5.--- δὲ5 ἃ ρἷυβ Βετε: τερησμδ φάξῥοαγε 
ῥοίεγων!.---τι τ] (" τεῖχος, Ἐ φωΐ (πδν).---86. ἼΠ2] ὦ [858 βθζῶ πιῶ 
88 ἷῃ ν. Β.-τοῦ Φ ΥΚ2] τὸ Μ58. 82 (υ. ΚΙειε1); ΦΟ" καὶ εἰς αἰχμαλωσίαν, 
ἧ. δ... πυσῖγι,--- 87. Ὁ)}] ΟΒΑΝ χὰ, γγν δηά ἰδεῖς ἴ8ε στεγλδίηαοσς οἵ (μ}5 ν. 
δηά ν. ".--- 2 ... 2] Ἐ σμῖα ἡγτεδεγμηὶ σἀϊβοαπίες. 

4. 1. οὐκ τν Ἰδοϊκίησ ἴῃ ΟΒΑ,--- ον] ἀδυδ!ν ἀεαϊΐηξ, Ὀὰϊ Βετε δηὰ 
2 ΟΒ. 24:3, γοσίογαίἑοη οἵ να}15. Οὗ φύη.---ΠὈπῦ] βοός ΟΚ. μβ8. δηὰ Ἦ 
Βᾶνς 85., ΨὮΪΟΝ ἰ5 Βεϊίεσ. ---ΟΣ 55] ( διασφαγαί, ΟὨἿΥ οςούστεωος οὗ [85 
ψογὰ ΠΧ. ΚΙπεὶ βυχρεϑῖβ Ὁ Σρ.--- 3. Ὁ ΦΡ0) (ὦ συνήχθησαν; συνάγω 

βίδα β ἴοσ σο ΗἜρ. νυοσάβ (ϑες Ηδίςβ δηὰ Ἐδάραϊ, (οημοοσγά.), Ὀὰξ πο- 

ΜΉ εγα εἶβε ἴοσ σρ. γε 5βου!ὰ τὰ. γ3, 90 Ἐ οοπεγοραίἐ στμπί.---- το» 
Ἰαςκίῃρ 'ἴπ ΦΟΡΆΝ (τ τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν ἀφανῆ καὶ ποιῆσαι μοι πλάνησιν. 
Τῆς ἢτϑὲ εἰδυβς ἰ8 ἰδοκίῃς ἴῃ ΜΤ., δῃὰ τὲ πᾶνε ἴδε ἰπιεγεβιϊῃρ “Ὁ. 
ΚΙτεῖ ϑυρρεϑὶβ πρ, ψ ]ο ἢ ἰ5 Βεϊίες ἢ τοχὲ ἰ5 οἰβεγνίβε σσαῖ.---ϑ. Ὁνπῦν] 
τ: χύριον τὸν θεὸν ἡμῶν Ξε ὉΠῸΝ ΠΥΊν,---ᾷ, ὕ305] ΟδΑν τῶν ἔχθρων, ὦ" 
«-. ε. ἡμῶν.----ο»5] ὥδβικ ὄχλος τι [)ὉΠ, ΟΛΙ ὁ χοῦς.---6. υὖ» Ὁ} ΜΤ. 
οδηποῖ δε ἰογορά ἴο γίεἰά δὴν βεῆβϑε. ὙΤΈΏς 5ἰπηρίεϑί ἰεχὶ 15 ΟΒΑΝ ἀναβαί- 
γουσιν [9] ἐχ πάντων τῶν τόκων ἐφ’ ἡμᾶς. (δ" ἰπϑετίβ ὅτι ἐπιστρέψατε 
ἴτε τόπων, ἀπὰ ἰμυ8 5ῃονγβ φῦ. 1 που]ὰ τὰ.: πιοροσ 50 Ἡρυ Ἴθι 
ον Ὡφυσασν, ὙῊΪβ 8 οἰδασ δηὰ ἱηιε!σίθ]ε ἀπὰ ταϊσηϊ ἐαϑν θῈ οοτ- 

τυρίοα ἱπίο {μ6 ργεϑεηξ Βορεῖεβϑβ ἰοσῃηι.--Ἴ. ὙΒοσε 8 οοστυρίίοῃ Βετε 
αἰϑο, θυὶ ἰξ 8 μοὶ 80 ἀεερ-ϑεαιεά. ἯΙ} ΟΝ τὰ, ΥἹῸΡῚ ἔος Ῥορνι-- 

Ὁ ΤΠΣ2] ΟσΟΌΓΒ εἶδυν. ΟὨΪΥῪ ἰῃ ΕΖ. 247- " 264. 4, τ ἢ 86ηβε οἱ φτπιοοίζ οὐ 
δαγε, ἀῃιὰ μογε δε πηηρ. δαγέ ῥίασος 8 ἀβϑϊσιιοα. Βαϊ βυςἢ δὴ ἱπίεγργε- 
τιίοῃ 5 ἀϊῆςυϊι. Οὔτ οομηεβ ἴο ἴμε γεβοιε, μβανίης ἃ ἀυρ., ἢγϑὶ ἐμδὶ οἵ 
5, {Πεὴ 1μυςΐδη᾽ 5 οὐχ ἴοχὶ: χαὶ ἔστησαν ὑποχάτωθεν τοῦ τόκου ἐξόπισθεν 
τοῦ τείχους ἐν τοῖς ἀναπεκταμένοις. ΤΉΘ ἰαϑοὶ τοτὰ ΟσουΓβ ἰῃ ΓΧΧ ΟἿ] 

ἴῃ 10. 30", σοτγεβροηαϊης ἰο 0; 80 Βεῖεὲ τὰ τηϊσης ἱπέοες οὐ. 

ΦΡΒΑΚΝ [85 σχεκεινοῖς, ““5μεἰ(εγεα ρίδςεβ."" Ἠ [85 ἃ ἰεχὶ ἴῃ ψβίοὶ ν. “- " 
δΓε σοτηργεβϑοὰ ἰηΐο ἃ βίηρίε βεηΐεηςο: σέαδμέ ἐμ ἰοοο ῥοσέ τπῶγωρε βὲ᾽ 
εἰγομέδεηι ῥοῤμίμηι ἐπ ογαΐπεηε σεπε εἰ σαϊὲς σμὶς, εἰ ἰαποεῖς εἰ ἀγοιδις.--- 

8. Ὁ" ΟΠ Ὁ ΚῚ] ἰδοκίησ ἴῃ ΟΡ Ν,--τοΣν] (Ὁ τοῦ θέου ἡμῶν, ἐ. 6., δον. 
Φτ [85 δὴ ἱπιρογέδηϊ ρὶυβ ργεοδάϊῃς ἸἹκ-θπτῦν, χαὶ ὥρχισα αὐτοὺς κύριον 
λέγων τε οκ ΣΝ Ὀγθνι. Οὐἴβε ρυΐβ [μἷ8 νΌ. δὲ δες Βερί ποίη οἵ ἴῃς 
ν. ἴῃ ρἷδοα οὗ ἴμ6 βυρογῆυουβ ὈΥΡΝῸ καμὶ. ΤὨδί σεγίδίη!ν ἵσαρτον 5 (δε ἵεσί 
ΝΕΙΥ στεδίν. Τοττεν τεραγὰβ ἴῃς δα ϊείοῃ 85 ρυγεὶν ἀγοϊίγαγυ (Ε5."). 

9. 3002} 5 ἴο ᾿ς τά, σπίτι ἴῃς τββ. δῃὰ νἰ γί! 811 οοπυπιεπίδίοιϑ. 
--10. τὴν Ὁ) ὥδαν τῶν ἐχτετιναγμένων ἐποίουν, ὦϊτ καρατεταγμένων 
επ. (0527), Ἐ 7μοεπιηι εογωηι γαοίεδαί. Νε ταῖφμὶ ἰῃΐεν δαὶ ὦ δηὰ Ἐ 
ἴοοῖς [Βς " ἔγοτλ “») δηὰ ργεᾶχϑά ἴο με νῃ., δυῖ (ὦ σεδεγαιν ἀϊβτεσατὰ8 
18 ραγιἰςἰρ]ε8 ἴῃ (μἷ8 ἰγουθίεβοπις ραβϑβᾶρε.---"ΠῸ} ὦ ἀντείχοντο, Ἐ 
βαγαία εγαί αὐ δεϊϊμι.----νΌτ τ]. ϑίες. ἕο! ]οννβ Β.-Ἐγ5., τοδάϊησ ὈΌΓΣ 
δἰϊες ν."», δυξ ἴῃ νίενν οἵ πῦϑῇ τριπο, ν. 1, ἰλς δππεηἀδιίοῃ ἰβ ὑπηθοεϑ- 
588 Γγ.---11. ΠΟΎΣ 25]. Ιῃ {μεῖς ἀεβραὶς (ες γββ. ζεηςγα! ἢν σοηπεςὶ 

πῖῖ ῥγεοθάϊηρ; αυΐδε δηὰ Κ͵ἰ ἰἰεἰ ἕο ον (8656 δηὰ ςἄδηρσε νεσϑο- δ ϊος 
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δοοογάϊηρίν.---203] ὦ ἐν τοῖς ἀρτῆρσιν.---Ὁ ΦῸ;] ΟΒΑΝ ἐν ὅπλοις, ὧν 
ἕνοπλοι, Ἦ εἰ ἱπιῤοποη δα. ὙΠΘΓΟ ἴα πὸ τοοῖ ΦῸΡ, δῃὰ ἴῃς ποσὰ 858 

θδδα ἰάοπεϊβοα τς ἢ Ὁ», Βαϊ {παὶ πιᾶκοβ ἃ ῃορεὶοβα γεἀυπάδηονυ, δηὰ 
αἰϊοσς ὦ οφοπ ἰ πονν βεπογαιν βυθϑι υἱοά. ὙΒς νογά ἰ5 ὑγοὰ. θοῖὰ ἴο 

“θυ ]ἀογβ᾽᾽ δηὰ “"Ῥθάγογβ, δυΐ αγνιοφά 15 ποΐ ζοοά, 85 (Πδι ἰβ ἴοο ζεμεσγαὶ 

ἃ 5ἰδίοπχεηΐ ἴοσ ἴμε πογκπιεη. Ῥεγβδρβ Ὁ᾽Φ» 15 ἃ] {μδὲ 15 πεϑάεβα.-- 
18. Ὀ.32})}} 8. ἃ βεςοηά ργεά. δέος Ὁγον, ἐψεν τρεγὸ ἀγηιρᾶ απὰ Ἰοεγε δμέϊά- 
ἦπε, ἵ. ε., ατταθὰ ψἘΠΕῈ οηραροὰ ἴῃ Βυϊ]άϊηρ. Ἡ Ὀερίπβ ἃ μον ϑεπῖθηςε δηὰ 

οομηδοῖβ ΜΙ [ΟἸ]οννίηρ: οἱ φάὐϊβεσδαν, εἰ εἰαπρεδαηπέ δωοοίπα ἡμχία πι6. 
-οῦσν] ὔβαν ἐχόμενα αὐτοὺ, θυὶ ΜΎ. ἰ5 τρῃι.---1δ. ΠΟ 2... ΠῚ} 

οδῃ οηἷν δὲ ἃ γερεϊοη ἔγοτα ν. "9 ἀπ ἄοεβ ποὶ θεϊοῃρ Βεγε. [ἢ ρίδςς 
οἵ ὉΠ)Ν] ΦΛ μα5 ἡμίσυ, τηαϊκίηρ τῆογα σαροι ἴοη. 1 ἐπε πογά8 ψέγα σο- 
ἰαϊπεά, τι ΐβ ἰεχὶ ψουϊὰ δ τίσ, 85 ὉΠ ποθάβ ἃ σοτηρίετηεηί.---16. φνὲ 

ὙΔΡ2] οἵ. ΑΝ. --ὐϑοῦ αὖ αὐλίσθητε.---οὐσν}) Φ" πόλεως.---17. "κὴὶ ὦ 
χαὶ ἤμην, ἱ. δ... ΠΝ. ΠΝῚ οτὰ. ΟδΑΝ --τὐπν) ὦ ἐξ ἡμῶν τε ὙΓΣΝῈ, 
- αν ϑ'ν) ὥἄβαν ροπηβοῖὶβ ϑὺν σῖτα ργεσεαΐπς δπὰ ἰδοκβ Ὁ0η Ἰπῦν; ὧδ 
8658 χαὶ ἄνδρα ὃν ἀπέστελλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ, ἀνὴρ καὶ ὅπλον αὐτοῦ εἰς τὸ 

ὕδωρ. ἘἨ πημορΐσαμε ἰαπίμηι πιδαδαίεγ αὐ δαῤ(ϊσημεηι, ΔΡΡαγθηΕν 

ἱπιογργειίης πον ἴῃ 186 βεῆϑε οἱ ἱακίηρ οἱ {με εἰοῖμεβ. Ουΐδε ἔο]]ον 8 
(τ ἀπά μαβ Ὀ07π ὃν Ἰπῦϑυ Φὺκ Ὀοπ τ» Ἰπῦν ἼΟΝ φημ, Μοβὶ βοδβοίδιβ 
τὰ. ΥὉ2 ἴοσ Ὀνοπ, Α8ἃ δοϊὰ ζύυεβ81 πουἹὰ ργοροϑε ὈΝ ΠῚ πίϑστ ὉΝ, ποσί δοῦ 
ὃν πέρ πον ὃγ ἀαγ. 

ΝΕ. δ. ΤῊῈ ἘΘΟΝΟΜΙΟ ὈΙΕΕΙΟΨΤΙΕΒ ΜΈΉΙΓΗ ΟΟΝΕΕΟΝΤΕΡ 

ΝΕΗΒΕΜΙΑΗ. 

Το ρῥ]αςοίηρ οὗ ἐιῖ5 ο. 980 (μαι ᾿ξ Ὀγθακβ {86 βίογν οἵ {π6 τεδυϊ]άϊηρ οὗ 
18ε νψ8}} ἱπαϊἰςδίθβ ἐμὲ {86 σοπιρῖϊοῦ τοραγάθά ἐμ6ϑα παγὰ σοπαϊ ἰο5 85 

ἅἄυς ἴο 186 ντοτὶς οὐ ἴῃς νν 818. Απά τηδην δυϊμογί(16ε58 ἢανα [ΟἹ] οννεὰ (ἢἷ5 

βυρχεβίίοη. [{ ἰ8 ἔγσιια {μὲ [86 ἰογοθὰ ἰαδοὺσ σἱβουΐ ρὰν πουϊά δίκα 
ΤΆΔΩΥ ΔΎΦΔΥ ἔγοτα ἴμ6 ογαΠαγν τηθβῃ5 οἱ ᾿νε! ποοά. Οἱ δες οἵἶμεσ Ββαπά, 
186 ψοσῖκ νγὰβ ἄοπε 'ἰπ ἴοο βῃογί ἃ {{π|6 ἴοσ ἃ βεγίοιιϑ δοοποῃὶς ἀϊβιυγο- 

8ῆςΕ, 65ρ. οἵ {δε Κἰπά ἀεβογ θεά ἢεγε. ΤΒεζα ἰβ πο εἰπὶ 'π ἰΒς ἱεχίὶ ἐπδὲ 
1δς ἀϊπίγεββ νγὰ8 οοπηθοῖθα πὶ (Π6 στοαὶ σοσκ. [{ ἰ5 πόσα {Πκεὶγ ἀὰα 
ἴο ἴδε ζονεγῃοσβ εβογίβ ἴο βεουγε ἃ ρορυϊδίίοη ἔος 7ετυβ. Α ἰοὴς 

εἶπιλθ τηυβϑὲ Βᾶνς εἰδρϑεὰ ἴο Ὀυίπρ δρουΐ {πε β8ἰδίε οἱ αῇαίγβ ἀδβογ θοά. 
Νεῖ. νου]ὰ ϑοδγοοῖν μᾶνε βίορρεὰ πνογίς ἴο μοϊἃ δὴ δββεπθν, 6βρ. ἴῃ 
νὶενν οἱ ἴπε ργεββίηρ ἀδῆρογ, ΐο ἢ πονὲσ οδαϑθὰ ἀη|}} (Π6 1αϑὲ βέοῃε τννὰ8 

Ἰαά ἀπά τῃε ἰαϑὲ ραῖε ἰπ ρίαςε. ΕἾπαΙν, (με ἀδίε ἰπ ν. "4 βῆονβ ἔμδΐ γα 
Δὲ δ ἴδε ἐμὰ οἱ ἔπεῖνε γϑαγβ οἵ Νεὶ.᾽5 γυϊθ. ΤῈΣ ραββαζο {μεγείοσα 
Ῥεϊοῃρβ ἴο ἃ ἰδΐθγ ρεγϊοά ἴδῃ {πὸ Ὀυϊάϊηρ οὗ {π6 τν}}15. [1 ἀδϑοσῖρεβ 

οπς οὗ ἐδε ἰαϑὲ δςΐίβ οὗ Ν ἢ. 5 ἄσβί δα πηϊηἰβιγαιίοη. ΤΈΣ ς. [4115 ἰηΐο ἵτνο 
Τηδίη ραζίβ: νν. 1", (ἢε ἀϊδίγεββ δηὰ [18 γεϊεῖ; νν. 1:1», 186 δοοποιιΐς 
δϑρεοῖβ οἵ Νεβ.᾿5 δα πιϊηἰβίσαξίοῃ. 



238 ἘΖΒΕΑ-ΝΕΗΕΜΙΑΗ 

1-δ. ΤγοΘ οομιρ αἰ πὶβ σὰ τηδάδ ἀραϊπεοὶ ἰπ6 6 8η5 ὉΥ 
ἴἄγοο αἰδογθηΐϊ σσοιρβ οὗ ρϑορῖίβ.-- -Τδεβε σοϊηρ αἰπῖθ Μεγε: 

(() ὙΒοΙα ψὰβ ἱπβϑυβησίεπὶ ἰοοὰ ἴογ (86 ἴαγρε πυρεῖ οἱ 

Ομ] άγεη. (2) Ῥτορεγίυ μαὰ Ὀδεὴ τηογίψαροα ἴο Ῥυγ [οοά. 
(3) Μοπεὺ μαὰ θεεὴ Ὀοιτονγεά ἴο ρα  ἴαχεβ. ὙὍῈῊΘ τεϑυϊῖ ττᾶ5 
186 αἰϊοῃαϊΐοηῃ οἵ ῥγορεγίυ δηά (ῃε βϑίανεγν οἵ βοπῖὲ οἵ ἴδε 
Ῥθορϊδβ. 

1. ὙΒε τὺ ψγὰ5 ομδ οἵ αἰβίγεββ οη δοοοιυηὶ οὗ ἀἶτε γαῖ. ΤῈ 
φογηρ]αἰπδηΐϑ νεγε ἐδ ῥοορῖίς απὰ ἐδεῖν τοϊνο5], ἀπὰ ἴ[μ6 ἀείεπάδηί5 
ψεγα ἐμοῖν δγοίμγεη ἐδ ὕμάφαη5)]. ΤᾺΣ ρβορὶε, ἱΒεγείοσγε, γε Ηε- 
Ὀτανβ ἘῸ ψεγα ποῖ τεοκοηδά ἴο (86 Βουβε οὗ Τ᾿ υὐδῃ, Δηὰ τιᾶν 
ὈῈ ἴμοβὲ ψο μαά βυγνίνεά [Πε εχῖ]ε ἴῃ [με βυττουπαάϊηρ τεττί- 

ἸΟΓΥ, ὕ}|655 ἴῃς “7υἀεδη5᾽᾽ τηδδηβ πεγὲ ἴῃς 76:78 Πἰνίπρ ἴῃ 7εγὰ- 

5816 Π|, 85 ν. ὃ ΠΊΔΥ ἱΉΡΙΥ.---ὦῶ. ΜΝ σμγ δοης ἀπά ΟἿ ἀαμρλΐίετς 

το αγὸ ἩΜΡΉΙΟΤΟ5). ΘΌΟΘΒ 5 ἴΠ6 ἀρραγεηΐ τηεδηΐησ, δηὰ (μῖ5 
τοηάογίηρ 5 ἑουμά ἴῃ ὦ. ὙΤΒε ρορυϊαίίοη μαὰ ἱποτεαϑθαᾶ [αϑίθγ 
188ῃ [6 πιϑδηβ οἵ ϑυρροτί. Ουΐβεο, δάορ!πρ ἃ 5! ρῃξ εππθπάδ- 
ἴοπ ῥγοροββά ἤγϑβί ἴῃ 1752, ρεῖβ “"ΟἿΓ 50η5 δηἀ οὔὖγ ἀαυρῃίοτβ γα 

εἶνε ἃ5 βεουγίίγ." Βιυΐ (μαῖ πουὰ τηᾶκα [815 σοπιρ αἰηΐ νἱτγ- 
τυ }}ν ἰἀθητῖοαὶ 1 ἰμαΐ οἵ ν. ὃ Δηά περ] Ἔ55}ν δηςἰςραΐογν οἵ 
ν. δ, ΤῊΐΒ οἤδηρε ἄοεβ, Βονγενεσγ, τᾶ κα ἃ σοηποοίίοῃ ΜΒ ν. ", 

ΜἘ16 88 ἴδε ἰεχί βἰδπάβ [8 ἰγαῃϑι[ἰοη 15 νῦν ἀρτυρί: ἐδαΐ τοῦ 

Ωγ μοί σογη απ εαὶ απὰ ἰϊνε]. (Οἶ ρῖνεϑ ἃ ἀἰβεσεηὶ τεπάοσγίην, 
σίυε μ5 ἐδπογοίογε σόα. Βαῖ ἴῃ Ῥθορὶε ἀο ποῖ βεειὰ ἴο Ὀὲ θερρίηρ; 

ΠΟΥ γα σοτηρ  αἰηΐπρ οὗ [Πε6 σταάιὶ 1οβ5 οἵ {πεὶγ ρσγορεσγίυ.-- 

8. ΤΕ ϑβεζοῃά 5ἰαϊεμπιεπΐ 15 οἶδα: ον" βεϊάς ἀπά οἱ υἱπεγαγάς 
. απ ΟἿ ἤοίδ65 τοῦ αγε γνποτίραρίηρ)!. ΤῊΣ σοτηρ αἰηδηΐβ ἐμογείοτγε 
Ῥεϊοπρεά ἴο ἃ οἶδ455 1μαΐ μαά σοηβίαθγα!]ε ὑσγορεσίυ, πὰ ψ8ὸ 
Ἰϊνεά ουϊδἰἀε οὗ {86 εἰϊγ. Ὑὴὲ 5ἰτυδίίοη ἰβ 1 κΚὸ (8αὶ ἀεϑογι θά 
ἴῃ 15. 585. ἼΤΒε ραϊβεγίηρ οὗ [με Ιδηά ᾿ηΐο [Π6 Βαπαβ οἵ [με τοὶ 

ψὰ5 ποῖ ἃ ΠΕ Ὺ ΤΟΠαϊτοη. ΤῊΣ ἰεχὶ σῖνεβ 08 ἃ σϑᾶβϑοῃ ἴοσ τ}ΐ5 
δἰϊδμαϊίοη οὗ ῥγορεγίυ, ἡδαὶ τοῦ πᾶν ροί οογ ἐπ δε 7α»μεὶ. 
“Οοτη,᾽" 85 ἰῃ ν. ᾽, 15 υβϑᾶά ἴογ [οοᾶ βϑῆθγαιν, Κα “ γεδα᾽᾽ δπὰ 
“τηραῖ." ὝΠεΓε ἰδ ΠῸ 86 ἴῃ βοϊεηϊηρ “[ἀπλϊη6᾽ το “ἀφαγί," 
85 ΕΝ ὙΤΠΒαῖ γεηάεγίηρ 15 θαϑθα οἡ {86 [α56 οοππηδοίΐοη σῖἢ 

με νὰ }}- θυ ]αΐηρν. Ἐδπλπο5 εγε Ρ] απ 1] ἐπουρῃ ἴῃ Τυάδῃ, 
οὐπρ ἴο 186 [αϊυγε οὗ ταΐη, δηὰ [ῃς 5ἰζυδίϊοῃ τοαυΐγαβ ἃ σϑδὶ 
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δηὰ ρεγβδαρβ ἰοηρ-οηἰυθα Τηράρτοη.85 οἱ οορβ. [{ 5. ἔτι 
18αῖ ὦ μα5 ““εαἱ,᾽ 85 ν. 2, ἰπβίεδα οἱ “δγαΐης,᾽ Ὀυΐ ([8ε οὗτος 
ἴοχίὶ 15 θεϊίου Βοσο.---, Τῆς (Ὠἰγὰ (του ]β 15 ἴῃ ραγί ρῥ᾽αΐῃ: τὸς 
μαῦε δογγοιυεά τον [07 ἐδε ξἴπρ᾽5 ἰαχ]. ὙΒΪ5 18. ἴΠ6 ΟἿἱ]γ τεῖ- 
Θτθῆςθ ἴο ἴδε ἰαχίηρ οὗ ἴμ6 ρϑορὶθ ὈῪ ἴδε Ῥεγβίδῃ Κίησ. Κα 
811 οἶμοσ ἴαχβϑβ, [Π]8 15 ἃ ὑγείεγγεα οἰαΐπη. Α8 {μεὶγ σσορβ Βαά 

ξαἸ]οἀ, δηὰ ἴῃ6 ρϑορὶς μά 11{{|6 οὐ ῃοϊίηρ ἴο 561}, {86 Ἰζοπ Υ 
Βαὰ ἴο Ῥὲ Ῥοιτονεά. [Ιπ {πῈ ἰεχὶ γε πᾶνε ἔο] ον Ὡρ ΟΠ]Υ ΟὩΓ 
εϊάς απά ομν υἱπεγανά5), ἴο “μῖοἢ ὦ δά 5 ομγ ἤομδος, 85 ν. ὃ, 

8ηἀ οπ6 ἰοχί τᾶ Κ68 56 η86 ὈΥ ἃ ρῥγεσθάϊηρ “ὑροη,᾽ 580. ΕἾΔ. Ας- 
ςοτγάϊηρ ἴο 1μαΐ τεδαϊηρ, [88 τϑὰὶ εβϑίδϊε δά θδϑδϑὴ ρἰεάρεὰ οί ἢ 
ἴογ ἰοοά δηά ἴογ ἰᾶχθοβ. [{ 15 ποῖ ὑη] 1 Κεὶν μὲ [86 νογὰβ ἅγὰ 
ἃ τορεϑιἴοη ΌΥ δοοϊἀθηΐ ἔγομι ν. 5 (8ο Βόδιηςβ, 58εὲῈὰὲ Οαὐυτῃς 8 

ποίθ.) ὙΒΕΥ ἃτΘ ὑπηδοθββασυ μετα. [{ αυϊΐα βυβῆςεβ ἴο 580 
188ὲ {πεν Βαά Ὀοιτονγεα τροποΥ, ἴογ ψΒαΐθνεσ ὑτορεγυ {ΠῈῪ 
Βαά ψου]ά, οἵ σουζβο, θεὲ βεουγῖγ.---ὅ. Οἠδ οἾ455 οὗ ρβορὶβ οοιῃ- 
ΡΙαϊποά {πμᾶὶ {μοῖὶγ [Δ πι} 1165 Έγα 50 ἰαγρε {μαΐῖ {ΠῸῪ σου]ά ποῖ 
ΒΌΡΡΙΥ ἴβεῖὰ Μὴ ἴοοά; δηοίμεγ ἰμαὶ πεν Βαά τηοτίρασοά 
{8 εῖγ Ῥσορεγίυ θεδοδιβε οἱ ἰατηΐηθ; δηά ἃ (μϊγά (μδὲ {πὲν οουϊὰ 
ΟὨΪΥ ΡΔΥ {δεῖν ἰαχεβ Ὁ. τγεβοτγί ἴο {με τηοηδυ-ἰθηάθσβ. ὙΒθη τα 
Βᾶνα 86 ρίεα οὗ {86 σε δ ]οηϑαὶρ οὗ [Π6 Ορργεββοῦ δῃὰ ἴδε ορ- 
Ργεβθθά. ἊΑπά γεί ας ἐπε βοοὶ οΓ ομρ ὅγοίμενς [186 Τυάδδηδ, ν. 1 
80 ἐς Ομ ἤβεςῆ]. “ΕἸΕΒΒ" 5 υϑεὰ Βεζε ἰῃ {86 βεη86 οἵ “)οοά " 
ἴο ἱπάϊοαϊε σταοθ ἰάθηςν. ὙΒεβθα ρθορὶθ ψεσα ποῖ ϑβϑυβεγίηρ 
ἔτοσὰ 86 ορργαββίοῃ οἵ ἔογεῖστῃι ἐγτδηΐβ, Ὀαΐ ἔγοτα [88 ἌἼχαςί!οῃβ 
οἵ ἴδοβα ψ8ο ψεγα 76} {πὸ ΠΟ ΠΊ56Ινεβ.---ῖς ἐλοῖν ΣΟΉΣ αΥό ΟἿ 
5055], ποῖ πηοδηΐηρ [μι [Π6 ροοσ Ἰονεᾶ {μεῖγ ΟΠ] άγθη 85 ἰγυν 88 
186 τίς, δῃά βυβεογεά {86 ῥβδηρβ οἱ βεραγδαίΐοῃ 85 {πεν σψουἹ]ὰ, 

Βυξ τερϑδίϊηρ [86 ἰάε8 οὗ [86 ὈΙ]οοά τεϊαιοπϑηῖρ. ΤΏ 80η5 οἵ 
186 θογγονγοῦβ ΜΈΓ σμ ]ἄγεη οἵ ΑΡγαμδπὶ 45 νν6}} 45 ἴῃοβε οὗ {88 
Ἰεμάοτβ.-- -ΤῊῈ τεϑυὶ οὗ [86 Βαγὰ σοπαϊτίοη 8 ποῦν βίαϊθά: ἴο, 
τῦε αγὸ γεδμοὶηρ ομν 5οηι5 ἀπά ομγ ἀαμρίμενς ἰο σΙαθονν). ὙὍΒΟ ρεθο- 
ΡΙΕῈ δά οουμα θδοκ ἔγομῃ Βαδυ]οηΐδηῃ Ὀοπμάδρε ἴο Βηά ἃ [υάδδῃ 
Ῥοπάαρα, δηὰ [Βε 1αϑὲ βίαϊε γγὰ8 ΨοῦβῈ ἴδῃ ἴδε ἢτβὶ. [ἢ Βαῦγ- 
Ἰοῃ ἴ86 τ ΒΟΪ6 ἔδπν βιοοα 48 οὔθ, Ὀυΐ ποῦν Ομ] άγθη ογα [ΆΚθη 
ἔτοπὶ 1 μεῖγ ρᾶγδηῖβ ἴο Ὀδοοζὴς ἴῃ βἰανεβ οὗ ἴμοϑβϑε οὗ ἐμεῖς οσσῃ 
ῬΙοοά. 
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ΎΒοΩ [ο ον δὴ υπίπιε αἴ 0]ς ραϑβθασο. Ἐκηδοτοά 85 [ἰξεγα Ἵν 89 
Ῥοβϑβίδὶε, γα δανε: σμά ἑΐεγε αγέ σορες οἵ ον ἀσιρίεγς ἐμδ)μξαϊεά, απὰ ἰδεν 

αγέ μοί [ον κε εἰγεηείὰ οἵἩ ομν δαμα]. ΤΈΣ ἀἰβίουϊεν πὰ ἔεϊς ὃν [δε δῃ- 
εἶδηξ ἐγδηβἰδίοσα. [ἢ οὔς 6Κ. ἱεχὶ νὰ βπά: σορηξ οἵ οἷν ἀδαωρίδενς (κεν 
ἰαζε ὃν ἴογος, απὰ οἱἦ παμᾶ ἐς ποὶ εἰγομᾷ, ἱ. ἐ.,) ξουρἢ ἴο τηδῖκε εδοςείνε 
τοϑβίδηςθ. ΤὨϊβ ἰεχὶ 5 ἰηιεγεβεϊης Ὀεοδυβε ἰΐ αἴ9ϑο]οϑθ8 τηδϑϑυσγεβ οὗ 
Ορρσεββίοῃ ἰμδὶ πεσε ἰδσῖεββ. [ἢ (μς οομρ[αἰπῖβ8 ἀθονς Ἰμοσε τγᾶ8 ὯῸ 
Βίπι οὗ νἱοἰεηὶ δοϊίου; ἴῃς τίς ἱκερὶ νεῖ! τις ΐη ἰῃς ἰανν, 88 {μεν ἴονε 

ἴο ἀο. Ἡξετε ἰβ ἃ βίαψε ἴῃ βίοι (ἢς ἰανγ νγγὰβ ἀἰβγεζασάθά, δῃὰ νους 

ποΟπΊεΏ ΜΈσα βεἰζοὰ δηὰ ἰδίκθη ἔγοπι ἱμοῖσ Βοῖηθ8 Όγ βιροσίοσ ἔοσος. Ἐ 

τοπάεγβ: σον οἵ οἷν ἀσμράξενς αγὲ σἰανες ; ἀπά τοὲ χανε πο τιδαης ὃγ τολίοὰ 
ἐλεν παν δὲ γεἀεερπεδά, ἴῃ ρατὶ βῃονίηρ ἃ ἀἰεγεηὶ ὑπάεε γίηρ Ηςῦ. ἰοχὶ. 
Ιἀο ποὶ ἰμΐηἰς “τοἀυςεὰ ἰο θοπάασε᾽" τσὶ, ἔος [δὶ πουἹά ὈδῈ ἃ τερ- 
εἰτίοη οὗ νϑδὶ νγὰβ 7υϑὲ βαϊὰ οἵ θοὶἢ βοῦβ δῃὰ ἀδυρδίετβ. ΕἸΠοσ τα 

ταυϑὲ Ομ. “διηά ἀδυρμίεγθ᾽" ἴῃ [6 ῥσεςθάϊηρ βίδίεπιθμξ οὐ Ξυδϑιίυϊε 
Βοιὴθ οἴβεσ νΌ. ἴῃ (ἷ8 ραβϑβαρε, 85 ἴῃ Τ' (14 Κη Ὁγ ἴογος). ΤΉς ἰδοῖκ οἵ 

βίγεησίἢ 'π ἴῃς μη Γεΐεῖβ ἴο ἴῃς ρϑουῃίαγυ ἰοββ. Α ἀδυρμῖες τεργε- 
βεηϊοα ἃ οεγίδίῃ τοηον νδῖτς ἃ8 ἃ ργοβρεςῖϊἷΐνε πῖὶΐε, δῃὰ ἴῃς ῥγίος νὰ8 
Ῥτεβυιδ ον δἰ ἴῃ (8 ρεγίοα, 80 τμδὲ τπδην [εν πηδιτί θα οἤεδρες 
ἰογεΐχη ποπιθὴ (ΕΖγ. 9, το Νε. 13" 5.). Ιβανίηρ ουὖἱ ἃ 5ἰηρὶε Ηδεῦ. 
Ἰεϊῖος ἱπ τὰς ἰαϑὲ πψογά, 88 ἰῃ ὥ, νὰ σεὶ (μ6 σομοϊυβίοη οἱ ἰμ8 ἴσουδῖο: 

Ομ βεϊάς σπά ομν υἱπεγαγὰς δείοπρ ἰο ἐδ6 ποῦίες (“ΛΟΌΪε᾽᾽᾿ ἱπϑιεβὰ οἵ 
“ΟΥΠογβ᾽" οἱ ΜΊΤ.). ὙΒεβα ψεγα πδίυγα ν ἴῃ 6 τε! μΐεσ οἶδβϑεβ, 85 ἃ]- 
τῦδυ5 ἰαπά-ἢυηστΥ, δηὰ βεγινίηρ ἴο κεῖ ἰοφεΐμεῦ ἰαγᾷε εϑίδίςβ. 

6-18. Νοβοπνίδῃ 8 σον ἱποθηβοά δἱ ἴπ6 ορργϑββίου δηά 
{Δἴκ65 ρσχοσηρὶ ΘΑ ΒΌΓΕΒ ἴο τοϊΐονθ ἴῃ ἀἰδίγθββ.- -θ. 4,4 1 τας 
Ὁεγν ἀΕΥγ}. ΝΕΒοτοΐδῃ τγὰ5 σαρδῦϊε οὗ στεδῖ ραβϑϑίοῃ τ βε 5 

8686 οὗ τρῃί νψὰβ ουϊγασεα.---Ταεῖνγ ογν ἀπά ἐἤεδε τοογά5]. ΤΈΣ 
ΟἿΥ ν͵88 ἴδε ρεηθγαὶ νγαὶ! οἵ ἰῃε αἰξιτεββεὰ οὗ ν.ἷ; {86 ψογὰβ τογα 
ἴδ βροεΐϊδς σοπιρἰαἰηίβ τηϑάς ἴῃ νν. 3.5, Ἐ ἰηϊογρτείβ αἰ θσο παν 
δηά ΒΔΡΡΙΪγ: ἐδεὶγ ονν αοοογάΐπρ ἰο ἐμόδο τοοτάς, ἴ. ε.,) [ΒεἰΓ σοτὰ- 
ΡΙαἰηϊ 858 }υϑῖ βρεοϊδεα.---. ΤΠἰζογα!γ, σπά πιν δεαγί σομη δε 
προμ πιο], ἘΝ. “ἼΒΟη 1 οοηϑυϊεὰ 1} τυγϑβε1." ΤὨΐβ ἀο68 
ποΐ πηᾶῖζα νεΎῪ 8 ἰβίδοίζογυ βθηβθ, δηά ἴ8Ὲ πψογά ἀοεβ ποῖ ὁσοὺγ 
εἰβενβοσα ἰῃ Ηδῦτεν. ἧδε τηϊσαί τοηάδγ: 7πΠ}0. ἀδατί τοας ξἰπρ ἴον 
γ167] οὐονγ τριθ. Τὶ πουϊὰ θῈ τῆογα παίυσαὶ ἰο Βηά βοιηδι ΐηρ {κῸ 
γὴν Βελτί ψὰ5 ποῖ πῃ τη6,᾽᾽ 85 ἴῃ 8. 294.---“ πᾶ 1 τεῤγονεά 

δε ποδὶες αμὰ ἐδε τωϊεγο], [ἰ᾿Ὰ6 το ἀοτηίηδηὶ οἾ458865 ἴῃ (18 ρεγίοά. 
ΤΒῈ ΠΟΌ]68 μαά δοαυϊτεά {με ῥγορεγίυ οὗ ἱμεῖγ Ὀσείγεῃ (Ὁ. 5. 
ν. 5); δηά {δὲ συ εγ8 ασα ὑγοῦδ ὈΪν οοημἀεοπηηθά Ὀεδοδιβε ἴμεν μδὰ 
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Ῥοστηϊτοα (86 ορργοβϑίοῃ. ΟΥὨ Ἴουγβα, ἰΒ6ΕΥ̓ ΏΔΥ δᾶνα Ὀβθθὴ ἃ 
Ρδγίν ἴο ἰΐϊ δῃά ββαγεὰ ἴῃ [86 μ᾽ υηάοζ.--- οι παῦε ἐχαοίοα ἐμέεγεσί 
εαοΐ; οη6 οἵ [ἐδ ὀγεί γ6η} 15 ἴῃ βρεοίῆς σβαγρε δραϊηϑὶ ἴβεω. Ὑ}15 
νγ85 ἃ νϊοἰδίίοη οὗ {με ἰανν ψπῖς ἢ ἔογθδάδ ἱπίογεβί ἔγοτα Ηθθγενβ, 

Ῥυϊ Δ] ονεὰ ἰἰ ἔσομι ἑογείρτιθῖβ, 1. 23 (-, οἵ. ἘΧ. 225 1ν. 2555 π΄, 
ΎΤΒα ῥὑγοβί δ᾽ ἴοη ψγὰ8 ποῖ τηθγεῖὶν ἀραϊηϑί ὈΞΌΓΥ 88 ψὰ πηϊρῃὶ ἰη- 
ἔεγ ἔτομῃ ΕΝ δ., ἡ. ὁ., ἰπίεγεβε ἀρονε 86 ταῖθ Ἔβίδ ἰΒῃ θα ὈΥῪ Ἰανν, 
Ῥυϊ αραΐηβὶ ΔΗΥ σοπηρεθηβαίίοη ἩΠδίθνεῦ ἴοσ ἃ ἰΙοαη. Νοῦν (86 
Οὔαγραβ τηδάθ ἀραϊηϑδὶ ἴδε Ππάδαηβ ἴῃ νν. 5.“ὃ 58Υ ποίμίηρ δρουΐ 
ἰπίογοβῖ, δηα ἴΠῈῪ ἀο ποῖ Ἔνθ ἱπιρὶν {μαι ἱπίεγεβδί νγ85 σμαγρθά. 
ΤΟ ἰδ ΠΥ ἴο ΡΔΥ ἴδε Ρυποίραὶ οὗ {με Ἰοδῆβ ψου]ὰ δοσουηῖΐ ἴοῦ 
186 1085 οὗ ρσορεσγίυ. Νεβοηηΐδῃ τᾶν Βανε δββϑυτηβα δαί ἰῃ- 
ἰεγεϑ νὰ8 Ἵχδοίθα ἴῃ οσάδθγ ἴο ὑτίης ἴῃ6 ὀρργεββοσβ ψἱτΐη [ἢ 6 
ΡαΪε οἵ [δες 1ανν.---Αμά 1 ραῦε αραΐρη5ί ἐδοηι α ργεαὶ α556»Ὁ1}] σδῃ 

ΒΟΔΤΟΟΙΥ ΡῈ σὶραῖ, (Βουφῇ βυρροτγίοα Ὀγ 18ε ΨΓΒΒ.; ἴοσ [86 ΠΟΌ]65 
δπὰ ἰδηάοιβ δηά οοτηρί αἰπαηΐβ ΨΈΓῈ Δἰγεδαν ρῥγεβεηΐ, δηά ν. " 
ςοηξίησυεβ ἴῃ6 σμᾶῦρα δἰτεδαν Ὀερυη. Τδε ἴτὰε ἰοχὶ γὰ8 ὑχγοῦ- 
ΔΌΪΥ 1 γατε α ργεαί ομγδα αγαΐηδὲ ἰἠσηι, νυ. ἡ. ΝΕΒΕΠΔἢ τγὰ5 ηοΐῖ 
ΔΝΕΙ͂ΒΘ ἴο β00ἢ ἃ οουγϑο (866 1375), ΨΠΟΙΕ ΜΘ Βαανα ἃ 5 π}}8 Γ 
σοηϊπποίίοη οἱ Εχργεββϑίοηβ: “1 στεργονεὰ {βεπὶ δηά 1 οὐτβεα 
1Ποπι,᾿ δηά ποῖς Οὐ μο᾽ 5 ἰοχί ἰπ 4.--8. Απά 1 βαϊά ἰο ἐξο»], 

ἐ, 6., ἴο ἴῃς πο 65 δῃὰ γυϊεῖβ οἵ ν. ἴ, τὸς παῦε δορί οἱ ὑγοίδγενε 

4με ὕμάεαης τοῦῆο παά ὅδεη σοϊά ἰο ἐδπε παίίομιδ, ἀσοογαΐηᾷ ἰ0 ΟἿ 
αδὴ1}}, οὐ Ὀεϊίεγ τ (ὦ οὕ σμγ οιυη {γε τοῖ!!. ὙΠΪΐ5 ἱπίτοάυοεβ ἃ 
Ὧ6 ̓ν [εδίυγα ἴῃ ΝΟΒΘπλ Δ} 5 δά πιηἰδίγαιίοη. Ηπ μδα ἴογ ἔνεῖνε 
γϑᾶγβ θθθὴ ψοηΐ ἴο ρυγομδϑα βυςἢ ΗΘ Ότγενϑ 85 ἢ6 ἰουπὰ 80 Βδά 
Βεθη 80]4 85 βἰανεβ ἴο ογείβρῃογβ, δηὰ μδὰ βεῖ ἴβεπὶ ἔσεβ.0 ΤΒῈ 

ἴεχὶ 88 ἰξ βίαπα 8 ψου]Ἱά ἱτυρὶν (Βαϊ Βα τερυγομαθθά {με 5ἰανεβ ἃ5 
διἰβ πηθδῃϑβ ρεγιηϊἰεἀ, (ὦ 15 βίτοηρεογ, ἱπαϊςαιίηρ τμαὶ ἢς Ὀουρμῖ 
ἴΠεθεὲ 5ἰανθβ νοϊυπίαυ (μαὶ ἢῈ πιραὶ σῖνε ἴδεπὶ ἔγεθάοπμι. 
“Βα ῃδίϊοῃ᾽ τρθδηβ ἴῃ ἔογείρτοσβ ἰη δηὰ δρουΐ 7υάδἢ, 50 
Ἐ.1Ὸ δηὰ Κοβί. ὙΒεγα 18 ΠῸ σβᾶβοῃ ἴο ΒΌρροβε {μαῖ Νεβεπ δ 
Τεαΐετβ ἴο Ῥθορὶε 6 μαά Ρουρβί ἴῃ Ῥεγϑία δηὰ Ὀγουρῃί θδοκ σι 
Βΐτη, ΔΡρΑγΘΠΕΥ ϑίδαθβ νίεν (Β7Τ.33). ὙΒαὶ σπου] τεακθῃ 

ἴδε σοπίγαβὶ πον ρ]αἰη!ν βίαια, διέ νοῦ οἡ" γομγ βατγί αγὸ 56Ἰ]Π πᾷ 
γΟΗ ὅγοίμογς; αμᾶ ἰδδγν αγε σοἷά δαοῖ ἰο μ5], 580 ἰΒαὶ βοπηδ οὗ ἴδε 
βίανεβ ψΒοἢ ΒῈ Βαά ὕδϑη Βυγίηρ, 85 ἢ6 ποῦν ἀἴβοονοσγβ, ψογα [Π6 
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ΨΕΓΥ ΟὨΘ68 5014 ὈῪ ἴμε86 ποῦ]εβ. ΝῸ ψόμάογ ἢ 858 Ἔχοθθα ΠΡῚῪ 
ΔΏΡΤΥ δηά ουτϑοὰ {Π6πὶ τουηαν. Νο ΜοΠάΕΊ, ἴῃ νίενν οἵ [Πϊ5 ρυθ- 
Ἰῖς εχροβυγο, (μὲ ἐδδν τοεγο εἰΐοη σπὰ ποί α τοογὰ ἀϊά ἐμεγ πα], ἴ. 6., 
ἴογ σερὶγ. [Ι͂ῃ 70. 325 γα ἴᾶνε ἃ 5 πῊ 8 Ἔχρτγεββίοη, “δηά {8 ῈῪ 
[ουπμά πο δῆϑνεῦ." Τῆς εχργεββίοῃ 15 βου ἷᾶγ δηαὰ ΠΔΡΡΥ, ἱπα- 
ΡΙγίης ἱπμαὈ} οὗ [Π6 δοουβεοά ἴο Βπά δὴν ἀείεηςε ἴο ἴῃ6 σΒᾶγρε. 

9. ΝΕΒοπ Δ ἢ ΠΟΥ͂ ΔρΡΡ6815 ἴο [86 ποῦ 65. Ῥοίἢ οἡ σεϊρίουϑ--- 
ὁποία γὲ ποὲ τοαῖξ ἐπ ἐπ6 [δα οΓ οἷν Οοά---ὐὰ ομ ραϊποις 

δτουπαά5---δεσαμδο ὁ ἐπε γεῤτοαοῖ οΓ {16 παίίοηδ ΟἹ ἐπεημεο]. 
Τῆς {ταν οἵ Οοά Βετε, 85 οἵΐεῃ ἱπ {86 ἰαΐα ᾿ἰϊογαΐυγε, 1 ΤΔΈΓΕΙΎῪ 
ΒΘ υτηουβ ἢ “τοὶ ρίοη "ἢ οὐ “αν. ὙὉὍδὲα τηδαηΐηρ ἰ5. ποῖ 

18δῖ [86 Ρϑοόρὶε βου! ἀγεαα (οά, ἴογ ἴο ἔδαγ μΐπὶ 15 ἴο ᾿νε δο- 
οογαϊΐηρ ἴο Η͵5 ἰατγβ. [Ιἡ [δ Ἰατίεγ οἰδυξο (ὦ ἰδ κβ “ἴδ παίίοῃβ." 
“ὙΒΕ δηοιηΐθ5᾽ σψουἹὰ τεΐεσ ἴο ρεορὶς {κῸὸ ϑδηθδ!]αῖ ἀπά ἢἷ5 
οτονν, ΒΟ Βδά πηδάδ 50 πιο σοῦ ]α ἀυτγίηρς ἴῃς Ὀυϊάϊηρ οὗ [δε 

ψ8}1. “ΤΒα πδιίίομβ᾽" ᾶγτὲ {86 ζογείβῃοβ ἴο βου {με βἰανεβ μα 
Ῥεθῃ βοϊά. 1ι ἰβ ἱπηροββίθ!α ἴο τῇδε [8656 ἰάθης,οδ], δη ομς 
ἴσια οσ [86 οἴ Βεῦ πηυϑί Ὀ6 ἀτορρεά. 1η ἰαΐεγ π68 ἴμᾶπ Νεμο- 
τηΐδῃ “[ογοίρπογ᾽ δηὰ “ ἜΠΘΩΥ " 6ΓΕ ΒΥ ηοπυτήουβ. ὙΠΟ Δρρεαὶ 
ἴο [86 Ρθορὶε δηά ἰο σοά ἴο δνοϊά ἴδε βοοσῃ οἵ {μεῖσ Ἔπειηῖεθ 
15. Ποῃποη ἴῃ (Π6 ροβίοχις ᾿ἰςογαΐυγα (566, 6. Κ.,) Ρ5. 425. 11 70. 
417. Ηον οουἹά ἴΠε586 76) μᾶνα [86 ἕδος ἴο οἰαἶπιὶ Βυρε ΟΥ̓ 
ἴογ εὶς Οοά δῃὰ ἴον {μεῖς τοὶ ρίοη ἰξ {μοὶγ ϑῃθσηΐεβ βὰν ἴπε 
βίγοηρ δηά τίς ἰακίησ δἀνδηΐαρσε οἵ ἴδε ψεᾶκ δηὰ ροοι.---10. 
ΤὨε Ηεῦτεν ἰεχὶ μα5: σημά ποιυ, 1, τὴν ὑγοίδγοιε αμὰ τῈν δεγυαπίξ, 
λανε Ἰοαμεά ἐδοηι τόμον ἀπά οογη]. ΝΕΒοπ ἢ ἴμθη δάπι 
[δῖ Βα Β85 ἄοπε {με βϑῖης [μίηρ ἴογ ψ ΒΟ Β6 συΓβε8 188 ΠΟῦ]65 
(ν. 1).-ΙΒΕ Ἰαϊῖεγ ραγί ἀοεβ ηοΐ Βεὶρ σπυυςῖ, ἰεέ μ5 ἐϊεγείοτε γε- 
γπἷξ ἐδεἷς ἱπίογοσῆ. Τῆς δησίεηϊβ εγα ρυζΖίεα Ὁ [6 Ῥάᾶββᾶρδ. 
(ὦ τεδάϑ: τοῦ καῦὸ σμῤῥοτνίοα δον οὐ τόμον σπά σον. Ἔ Κεερβ 
τοχὶ ἴῃ ν.", Βαΐ ἴῃ ν." Βα8: τὸῦ (0 ποί αδὲ δαοκ τυδαὶ ἐς ἄμε ἰο μι; 

τοῦ ργανη ἐμαὶ ἐμαὲ ἐδ ἀποίδον᾽ 5 ἸπῸΉΟ. [07 σοηρηοη 56. Οὐδ Οτθεκ 
ἰεχὶ δάάβ ἴο ν.": αμά τοῦ τοῦ! ρῖυε [07 ἐδιορι ΤΟΗΕν ἰο ῥ αἴσαγ 
γον γον ἐδπὴς ἱρμίογοσί. ὙἘ6 σουγβα οἵ Ἰεδϑὲ γεβἰβίδησε ἴο τηᾶκ 
56η86 ψου]ὰ Ὀς ἴο τοηάογ: τῦ6 λαῦε ἰοαποά ἱδοηι ἡπόηον ἀμ οογη 
σμά τοῦ μαῦὲ γερη δα δὶς ἐμέεγεσί, ἰμδὶ 15, [ΠΟΥ 450 μδὰ τηδάς 

Ἰοδῃβ ἴο {86Ὲ περᾶν, δυΐ Βαδά βογυρυϊουβν το] οοὰ ἴδε ἰδ, 
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τ ἰκίηρ ΠΟ ἰπίογεβι σμαγρεβ.----11. ΝΟ Βοπδἢ πον ἰδανεβ οἱ [ῃ6 
ἀεπυποίδιίίοη οὗ [8ε Ορργεββοῖβ δηά {86 τεοϊαϊίοῃ οἵ ἢΐβ οὐσῃ 
οοὰ ἀεεάβ δηά πιᾶκεβ ἃ ἀοῆηϊϊα ἀδιηδηά: γεέσίοτε ἰο δόρει ἐδὲς 
ὉΕΥΎ ἄαν ἐμεὶν βεϊάς, ἰδιοὶγ υἱπεγατάς, ἐπεὶγ οἰϊυογαγάς αμᾶ {πεῖν 
ποιδε5)]. “ΟἸϊνεγαγαά5᾽ ἰβ ποῖ ἰουπὰ ἰῃ νν. 3.-Ὁ δηά ἰ5 δη δἀάϊτίοη 
Ῥέεοδιβαε οἵ 118 σοηβίδηϊ 56 ἰη Ὠί., ψΠΟΝ Ἰανν-θοΟΚ 15 186 Ὀαςἰ5 

οἱ 186 δοίϊοῃβ ἀεβοσ θεά Βεγε.-- -ἼΗς ἰαχί οοηίίηυεβ: ἀμ ἐξέ 
ἡμμάνοαίμ οὔ ἐμ6 πιορδν απά πὸ σογη, ἐπε τοΐπὸ ἀπά ἰδ οἱϊ τολίον 
γοῖς ἰοαπ Ἰδομ]. “Ναας δηὰ οἱ], {κὲ ““οἸϊνεγαγάβ᾽" ἅβονε, 

τὸ δἀάεά ἔγτοπι 1. “Ηυπάτγοαι᾽ σδηηοί θὲ τίρῃϊ. ϑυςὴ ἃ 
Ῥεῖ τεπιβϑίοη νουἹὰ θὲ υβεε55 ἴο σεϊΐονε (ῃς ἀϊβίγεθβ. Ἐ βἂνν 
186 αἀἰθβηοσυ ιν δηά τεηάσδιβ: γχγαΐδογ γηογὸ ἔδαπ ἐμὲ ἀμρηάγεάίβ. 
Μοὶ δυϊμογῖεβ ὉῪ ἃ β''σῃξς σβδηρε οἵ ἰοχί γτεπάογ: ἐΐδ ἑγέεγοσὶ 
οἵ ἐδὸ τπομεν αμὰ οοτη. Τῆς ἀειηδηά νψὰ5 ἱβεγείογε ἴο γεβϑίοσγα 
186 τεὰὶ εβίδίε 50 {πὶ [ῃε ρεορίε ψουἹὰ ἢανε [86 τηϑδηβ ἴο 5Ὁ- 

βἰβί δπὰ ἴο ρὰν {μεὶγ 7υϑὲ ἀθὈί5, δηὰ ἴο γε παυΐβῃ (μ6 αηϊατίαὶ 
ἰηϊογεβί ψ ὮΙΟΒ Βαά Ὀεεη οβαγρεά. Οεῖκε τοδάϑ, “σε {Πϊ5 6χ- 
δείίοη οὗ ἃ ρἰεάρσε᾽ (Ποιεγς, νὶ,.91).---12., ΤῊΔ ΠΟΡ]65 δηά ἰεδά- 

εἴβ δα Ὀδδὴ 5|]εηὶ ἴῃ ἴῃς ἔδοε οὗ 186 δοουβαίίοῃ, ν. ", ἴοτ 186 

οοὐἹά οηἱγν ρ]εδά συλ! ν, ἀπά 5]θηςε βυβῆςεα ἔογ ἰ84ῖ. Νον {8εν 
8Γ6 (8116 ἀροὴ ἴο 5ρεᾶῖκ, ἴοσ ἃ ἀεβηΐϊϊε τεαυϊγειηθηΐ ψὰ8 ἰαἱὰ 
ὍΡΟΩ ἴδε. ὙΒΕῪ δοσερί ἴῃ {0}} {86 ρονδσποῖβ ἰθγπιϑ: τῦὸ τοῦδ! 
εἶοο δαοῖ [ἴμ6 8645, νἱπεγαγάς, ἀπά Βουβεβ βεΐῃρ υπάεγβιοοά 88 
ΟΡ ͵ οοἴ85]), σγά τοῦ τοῦ! ποῖ ὀχαοὶ ἤγορε ἐδορι [[ς ἱπίεγεϑὲ οὗ [86 
ΤΩΔΟΠΕΟΥ πὰ [δε σοΥῃ α50 υπάεγβίοοά 85 ομ]βοί5].---Αμά 1 σιν 
ποηρ ἐπε ῥγίδσί5], ἴου εἰμεν ἘΒΕΥ δίοης μδὰ {86 τίρῃξς ἴο δαπηη- 
ἰβίεσ 8ὴ οὐ οὐ 8ῃ οὐΐῃ ϑύοσῃ ὈῪ {πεὲπὶ 85 δου ΑΥν 50] Πἢ. 
δηά "ἱπάϊηρ: αμᾶ 1 νιαάδ ἐμοηι [16 δοουβ6α] σιυσαν ἰο 40 ασοογά- 

ἐπε ἰο ἐπὶς τοογά]. ΝΕΒοΙΐΔἢ τγὰ8 ποῖ βαιἰϑθθα τ {πεῖγ θᾶγα 
νοσά. Αἡ αϑιάανϊς ἰβ τλοσγε σοηνίποίηρ (8 ἃ ΠΟΙ ῬΕΓΒΟΠδὶ 
βίδίεπιεηΐ, Ἔνθ δἰζοῦ 811 [Π6 σδητυγίε5 βίησς Ομ τίϑὶ ἰδυρσῃὶ 86 
ςοηίγατγ.--18, Ῥωγίμον 1 σποοῖ; ομὲ 7 ἀγηιδ]. “ΤΡ᾽ οἱ ΕΝ. 
8. αυϊία απ] υβι 184 0186. ἸΙῃ οηθ ἰοχὶ τὰ πὰ λαπάς. ὙΒε Ηε- 
τὸν ψογά ἰβ ἀϑυδ!]ν τεηάογοά δοσοηι, πὰ δἴεῦ οἱρηρη οἱ Ἦ, 
ἱπιτογργεϊεά το πιθδη [δε δοδον; ο[ ἐΐε φαγηιομέ; 566 ἘΥ1ε᾽5 ΗΙΡΉΪν 
ἱπηασίπαῖνε ἀεβογιριίοη. ὙΤῊδ δοίΐοῃ τγᾶϑ βυγηθο]1ς4], ἃ σοπι- 
ΤΏο στηειβοὰ διηοὴρς (δε Ηεῦτενϑ οὗ τεϊηϊογοίηρ δὴ ἴάδα. ΤῇἊς 
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Ροΐηϊ οἵ {μὲ δοίΐοῃ ἀρρϑᾶτγβ ἰη {με [ο]] οί: 580 »παγ Οοά «μαξε οἱ 
ευονγ πα»: τοῦο ἀοες5 ποί εσίαδί δὴ; ἐς τοογὰ ἤγοηι ᾿ἰδ βομδε απὰ [γονι 
μὲς ῥγοῤεγίν απά 50 ραν ἦδ δὲ δμακον ἰοοδὸ ἀπά ριῤίγ]. ὙΠῸ 
τηδῃ 5 ἴο θεὲ βεραγαίβα νυ απ ἔγοτη μἷβ ργορεγίυ, 50 μὲ {πον 
Ρᾶτὶ οοιρϑηγ. ΤῸ τπᾶκὲ (ἢε 5 προ] οβεςίίνε, ἰΒεγείοσε, πὲ 
ββου!ὰ ἐχρεοὶ {πὶ ΝΕ Δ} 5 5μακὶπρ πουϊὰ τοϑυϊ ἴῃ Ἰοοβοη- 
πῃ βοιποι ῃίης ἔγοση ἷπι. ΤὨΐβ σουϊὰ ποῖ θὲ ἷβ δγτὴβ οἵ ἢΐ5 
Ῥοβοῦὰ, δυΐϊ τρί Μ61}} 6 Πὶβ εἷἴοακ. 11 6 5βοοῖκ Ἰοοϑε ἢΐ5 

οὐἶεγ ρασιηθηΐ, 80 (μαῖ ἰξ [6] ἔτοπη Ηἷβ 5Βῃουϊάογβ, ἴΒβη ἴδε ροϊπὶ 
ψου]ὰ Ὀὲ οἶεασ. Βυΐ ρεγβδρ5 ἰ{ πψουϊὰ ποῖ ῬῈ πϑοθϑβαγυ ἴο 5 Ὺ 
8}} 1815, 8ἃ5 186 ρεορὶε ψεσγε Ἰοοκίηρ οὐ. Βαϊ Βαρρεῃμβά πηᾶνὺ 
ΡῈ Ρυΐ ἴ8υ8: αγὰ 1 Ξποοῖ Ὅ1} αγρις ἰου δοξορῃ, ἀπά 1μθὴ 45 [πε 

Βατταθηΐ [61] ἔγοπι Βἷπη, ΒῈ ψεηΐ οἡ: 50 "αν Οοά 9ςμαξε {!.--Απά 
αἷϊ (δὲ αϑϑεριδῖν ταϊά, Απιθη]. ὙΠ Ἀ5βοιΊ Ὁ ἀο68 ποῖ τηθᾶῃ ἃ 
[ουτηδ!}ν οΔ]]16 ἃ δηά δυϊμοτγιδίῖνε Ὀοάν, Ρυϊ [με Ἄστονὰ οἵ ρεο- 
ῬΪε νης μά σαϊμεγοά. [Ιηάἀεεά, ΝΕΒοτ Δ} 5 βυτητηοηΐηρ {πὲ 
Ῥηεβίβ (ν. 122 βδδονβ ἰδδὶ ἴμεγα ττᾶ8 ὯΟ ἔοστηδὶ Δ5βθυην, οἴ βοῖ- 

ψῖβε {εν νου]ὰ πᾶνε θεθη ῥγεβεηῖ. “Ἂ᾿πλθη,᾿" ψὩῖ ἢ ΡΪαγϑ βυς ἢ 
80 ἱπιροτίδηΐ τόϊε ἴῃ ΟΠ βεϊδη οσβηῖρ, τγὰ5 τη ἢ υϑρὰ ἃ5 8 
ἴοστι οἵ ϑ8ο᾽επιῃ σοηρτερδίίοηδὶ δϑϑεηΐ πῃ ροβίεχι!ς {1Ππ|65.--- 

Απά ἰλον ῥγαϊδοά Υ αἰπυολ]. ὙΒΘ βυθ᾽οος 18. “ δββθηθὶν "; παί- 
ΓΑΙ ἴποβα πο Π864 Ῥδδη τεϊεαβθαά ἔγοτῃι {πε ὶγ ὀρργεββῖνα υγ- 
ἄδηβ νου Βᾶνε ροοά οσϑιι56 ἔογ ῥγαΐββ.---αἀ πὰ ἐπα ῥεορίε ἀϊά αο- 
εὐγάΐρρ ἰο ἐδὶ5 τοογά]. ὙΒὰ “ῬΘΟρΙβ," Βονενεσ, μβδά θδθαπ [86 
ςοιηρ αἰπδηΐβ, ν. ᾿. Τὶ ψου]ὰ θὲ πῆογα ἡδίυγαὶ ἴο Βηὰ ἐΐε ποδῖες 
απὰ ἰδὲ γωΐεγς. Αἴ 411} ἐνοηΐβ, ἔΠΟΥ ἀγὰ τηθδηΐ; ἴογ {Π6 σϑἔθγεποε 
8 ἴο {Βε ἐχβουξίοη οὗ {με ἀειηδηὰᾶ ταδάς ροη [8 σίο ὈῪ Νεδε- 
τηΐϊδῃ. Τα ρθορῖὶε μδά ποιίμϊηρ ἴο ἀο ἐχοερί ἴο γρὸ Ῥδοκ ἴο 1μεὶγ 
Βοιιβ65 δηά 8645. 

ΤΒ8 ράββᾶσε, νν. 1", 15 ἔγοπι Ν., υυἱ ᾽ξ Βα5 Ὀδδη ποσί ονῸΓ ΠΊΟΓῸ οσ 
1ε88 ὃν ἴ8Ὲ (ῆγ. ὦ Ξῆονβ {μὲ ἴῃ βϑοτλε ἰεχίβ ἴῃς ργοζεθββ δὰ ϑοῆς 
[υτί μος 1μδῃ ἀρρεδῖβ 'Ώ ΜΤΊ. Τα πιοβὲ ᾿ἴθογαὶ οχραηβίοῃ 8 ἰῃ νν. ""» 
ΜΠΙΟὮ ἀγα γον ΠΟΙ ἔγοπι ΟἿΣ. ΟΝ οδῃ δαϑιγ δε] ἐχρίαἰποά 
δε. ΟἸγ. ἰηϊγοάυοεβ ἃ βρεεςἢ ἴοσ Νεῖ. Ὀγ ρῥγεθχίησ [με παίυγαὶ 
“δηά λε 361ἀ,᾽" [ογχεϊτΐπρ (Βα ΝΕ. αἰνγαγβ στοῖς ““δηά 7 8αἰά.᾽ 

14-19. Νοδοιιίδη τοοϊϊθβ ἴπ6 ροοά ἔδαΐυγοβ οὗ μβ συθ, 
(δαὶ 6 μαά ἱπηροβοά πο δχδοίίζομβ ἀροῦ ἰπ6 ρϑορῖο, (δῖ Βθ 
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Βαά βυρρογίϑά [6 ροοσ ἔσοτῃ μἰβ οὐτῇ ρυζβθ, πὰ δαί πο πα 
οοπἰτρυϊοά ἴο ἰδ6 ψΟΙΚ οὐ [86 ν6]].---14. Ηε σορωπαράεα »ε], 
ἡ. ε., Κὶπρ Ασγίδχεγσχεβ. ε στηΐσῃϊ ἰγαῆβροβα “δε Κίηρ᾽ ἴγοσῃ ν." 

ἴο {85 ρῥἷαοε 88 ϑυρ]εοί.---Τὸ δὲ ρουέγμον ἐπ ἰμε ἰαηά οἵ ὕμάαἢ]. 
ΤΙ 15 ἴΠ6 οὐἱγν τεΐεγεποα ἴο [ἢε οβῆςΐδὶ ροβ ἤοῃ οἱ βαΐγαρ, ἴο 
νυ Βοἢ ΝΕΒοτ δ Βαά Ῥδεη ἄυἱνγ ἀρροϊηϊεά. ΤὨε ἴαςί 15 ἱτῃ- 
Ῥοσίδηϊ ἴῃ νίενν οἵ με φυεβίίοῃ οὗ ΕΖγδ᾽᾿Β τεϊδϊίοη ἴο Νε με Δ ἢ. 
Τα Ἰαϊίεσ οουά βοδγοεῖν μᾶνε δοσοιιρ ἰϑμεα βυςι στοαὶ νου κ8 
ἴῃ ἀενεϊορηηθης δηὰ ϑδαπιηϊσίσα οη πἱϊβουϊ [86 βυρροτγί οἵ 
οἴ οἶδ] βίδίιβ.--- γος ἐδδ 2οἱδε γϑαγ εὐθη ἰο ἐδμε 3.24 γεαν οἵ Ατία- 
χεγχοδ]. ὙΤΏς 2ΟΙἢ γεᾶγ (2.) ψγὰ8 ἴῃς ἀδῖδ οὗ Ηἷβ οοπηΐηρ ἴο Τογυ- 
586 π|; ἔτοῦὰ 1.35 ἴ ἀρρεβᾶτβ ἰμαΐ {πε 328 γεᾶγ ἱπάϊςαϊεβ {86 οἴοβε 
οὗ Πϊ8 ἴεση. Ηδεδ ΤΏΘΓΕΙΥ 5805 Βεγα δαὶ δ ϑεγνεᾶ ἴοσ ἔνεῖνα 
γεδῖβ στ βουϊ ραν, Ὀυΐ [με ἱπιρ]]οδτίοη 15 ἐμαὲ ἢϊ58 ψΒο]ε ρεγοά 
οἵ ϑβεγνίςε 15. ἱποϊυἀθα.---Τῖς ὀγοαὰ οἵ ἐπε ξονόγπον 1 ἀϊά πο ταὶ. 
ΎΒε βαῖγαρ γγὰ8 ψοηΐ ἴο γεαυϊα Ὀγον βίοηβ ἴοσ δἷβ Ἔχίθηβῖνα 
Βουβεβοϊὰ ἴο θῈ βυρρ!ἰοά ὈΥ 186 ρεορὶβε ονοὸσ ψῃ οι Βς συϊεά; 
ο΄. ϑοϊουμοῃβ πηβίβοά, : Καὶ 47 5. Νεδοπνίδῃ αἀἸὰ ποῖ ἐχαςὶ (ἢ 5 
ΟὐδίομλδτΥ ἀειηδηά, Ὀυΐ ᾿ἱνέά ἔτομῃ δἰ οσῃ ρυτϑι.---1δ. Ιῃ 
ςοηίγαβί ἴο ΗΪ8 οὐγῇ βϑῆθσοιβ σι]ε, Β6 ἀεβογῖθεβ [6 ργεσθάεξηϊβ5 
Βε Βαά ἱρῃογθά: ποῖυ ἐπα ξουηιονῦ ἐουόγηοῦς τυῆο μα ῥγεοοάοά τι6 
ἰαϊά α ἄεανγ διωγάον ρον ἐπ6 ῥεοῤίε]. ΤΈΣ ἱπηρ]Ἰοδίίοη 15. οἰθασ 
τὲ {Πότ Βδὰ Ὀδεη ον βῃ σονεγπουβ δείοσε ΝΕΒαιηίδῃ, 580 Μου. 
(Εμ4.38). ὙΠΒ6 ρββϑῆδσγαὶ βἰδίθπιθηί 15 [Ὁ] ον Ὁν βρθοϊβοδιοηβ: 
δεν ἰοοῖ ἴγονι ἐδορι [ὁγ ὄγεαά αγὰ τοΐπα [ογίν ὁπεκοῖς οΥ δἰ τον φασί 
ἄἀαγ}]. Ἐ [υτηΐϑμε5 ἀσὴν ἴῃ ῥΪαςα οὗ [με τηθδηΐῃρ]6β5 αἰέν, ψΕΪΟΒ 
σου] πλθδη ἰμαὲ [οτν 58εῖκε 15 (αρουΐ Φ25) ψεγα τοαυΐγοα ἀδὲν 

ἔτουι ἴμ6 ψΒΟΪ]6 Ρβορὶε, ἃ τεδαϊηρ [ο]οτεά Ὁν Ουῖδε, Εγ]ε, εἰ αἱ., 

ἱπιογργείίης {μ6 ψογάβ ἴο πιεδῃ [ογν 5βεε β οὗ β'ἵνεσ εδοῖ ἀδῪ 
ἔογ ἴ86 ρυγζοβαβα οἵ Ὀγεδά δηά νψ]η6.---Αποίμοῦ βροοϊβοδιίίοῃ ἰ5: 
αἷδο ἐπεὶγ σεγυανς ἀορεμθεγεά οὐεῦ ἐμα ῥεοῤ[εὶ. ὙΠὲ ταδδηΐησ 
τηυβὶ Ὅς [δὶ {πε βαίγαρ᾽᾿ 5 βεγνδῃίβ ΕΓῈ ἢοΐ ΟὨΪΥῪ ἰηβοϊθηΐ δηά 
Βαυρδίν, Ὀυΐϊ αἰ5ο {πδι ἴεν δ]1οἀ {μεῖς Βαη 5 δἱ (ἢ ὄἼχσρεηῆβα οὗ 
ἴδοθε 8. σγϑῦε ἢ6]ρ]ε85 θεΐογε ἴβεῖη. ΤΏ ρεγβοῃ ἴῃ δι Βοσν 
8 ΠΕνῈΓ ψοηὶ ἴο ἰδηὰ ἃ νεγυῪ ΜΠ] ηρ ΘΔ ἴο σοτηρ  αἰπίβ ἀραίηβε 
Ηἰ5 βυδοταϊηδίε5.---16, 45ἀ {μγίλιον ἐδ τοογὰ οΓ {δὲς τυαὶ! 1 Ξωῤ- 
2ογίφα]. Ταῖς τοαῦ! ϑῆοτϑ μὲ ΝεΒο Δ} τγᾶ5 ἴῃ 7 ογυβδί τι τ ῃθα 
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6 ψτοῖθ (οσ ΒροΚε)ὴ ἱβοβαὲ ψογάβ. [ἢ 186 Οβγοηΐοϊεγ᾽β τεροτσῖ, 

ς. 3, ἴδεγε ἰβ 0 βἰδίειηξηϊ οἵ ψοῦῖ ἄοπε ΌγῪ Νεβογηΐδῃ. ὙΠῈ 

ταθδηΐηρ τὰν ΡῈ (μαὶ Π6 σοπίγθυϊεά οἱ μἷὶβ πιεδηβ ἰονασγὰ {Πα 
ψοσκΚ. “Οοπεπιοα᾽ (ἴογ ““βυρροτγίε4) οἱ ΕΝ. 15 τῃηθδηϊηρίθβϑ 
δηὰ ὑπ] 51 1646, Ὀεΐηρ ἀπε ἴο {86 τηϊϑρ]οίπρ οὗ (μἷ5 σβαρίοσ.-- 
Απά α βεϊά 1 ἀϊά ποί αοφμῖγε]. Ηδΐξ πιὰ τηθδη (μαΐ Βε Βδά ποὶ 

ἴδκεῃ ἰδηὰ ἴογ ἀθρϊ 85 ἴῃ ΠΟΌ]ε5 Βαά, ογ (δαὶ με δά δοαυϊτεὰ 
ΠΟ ἰαπάθά ῬγορεγΥ ἰῇ ΔΎ ΜᾺΥ ἀυτγίηρ Ηἷβθ ρονεγῃοσξηῖρ. Ης 

ψγὰ5 ηοΐ ΤΟΒεΓ, Ὀαΐ ΡοΟΟΓΕΓ, 85 {πε σεϑυϊί οἵ ἔνγεῖνε γεᾶγβ᾽ συ ]6.-- 

Αππά αἱ! τῖν βοσυατς τυεγε ραϊμογοά ἐἤογο αἱ ἐ᾿:6 τυογα]. ΤῊΪ5 που! 

ΙΏΟΓΘ ὨαίυΓα!ν 1οἰϊονν [ῃ6 ἢγϑὶ οἰδιιϑα ἀδβοσ δὴ ΝΕ μ᾽ 5 
ῬΕΙΒΟΊΔΙ εογίβ ἰονναγὰ Ἰαγίπρ ἃρ ἴῃς νν}15. ὙΤΒε οἰδυιδα δρουΐ 
18ς δΒεϊά ἰηἰτοάυςεβ ἃ ἀἰογεηΐ βυθ]εοὶ ἀηα Ὀτεακβ {με πδτταῖῖνε, 
δῃὰ ἰΐ πᾶν 6 πηϑρ ςεά.---17. ΝονΝ στε σοίηα ἴο ἀποίβεσ ροϊπὶ 
ἰῃ ΝεΒομ Δ} 5 ρεπεγοβυ. 716 μάεαμδ, ἰο {6 πρριδεν οὗ α 
μμρμάνοά απ Π{{ν, τοῦο καά οοηῖς ἰο μι5 [γον ἐδια σμγγοματηρ παϊίοηδ 
[αἰ6] αἱ »εν Ιαδιεὶ. 

ΤὨε ἰεχί δά ά5: αμὰ δὲ γμΐεγς. Βαυὶ ἰΐ ἰ5 ἀἰβῆςυς ἴο 56ὲὲ ψμδὲ ρἷδος 
ἴδεν Βανθ ἤεσεὲ. Ὑδμεὶγ ργέβεηοα ψου]α ποῖ ῬῈ δοοουηϊδά 4 ροοὰ ἀεεά 
ΟἹ δὶ ραγτί. Ἐεεάϊΐηρς ἴΠε ροοσ ἰ5 τμηεγίϊογίουβ, θυι Γεθάϊηρ ἴδε τὶς ἰ5 
ἃ αἀἰδετεηὶ πχαϊίοσ.  ε τῆαν Ὀεϑὶ ἔοϊ ον ὦ δῃὰ οἱ. 18 σογὰ. Εωγ- 
18εγ ἴῃς ἰεχὶ ἰηβεγίβ αημά, τηδκίηρ ὑνγὸ οἰα5565 βἰζ{ἶἰπρ δὲ ἴῃ6 ρονεγποσ᾽5 
180 6, 16 7υάεδη5 δηά ἑΐοσε τοῆὴο μαά σον ἐπ ἵγοηι {ἐπ παῤίοπς. ΤὨϊΞ 
δϑφαῖῃ οὔϑουγεβ (Π6 ροϊπὶ οἱ πηεγὶϊ. Αἰΐογ ἴδε [4]] οἵ [εγυβ. ἴῃ ς86 τηδην 
7ενβ ἰουμά Ποπιεβ ἀιποηρ {με πεὶρῃουγίηρς ρεορίεβ, 7υ8ὲ 85 δ ἰασγχε 

φοἴοην ψεηὶ ἰο Επυρὶ δπά β8εἰἸεὰ ἐβεγε. Νὴ. ψα8 εηἀεανουπην ἴὸ 
Ῥυϊά ὮΡ ποῖ οἷν ἴδε τγ8}}5 οὗ {με οἰΐν, δυξ ἃ βίαϊε, δμὰ ἐβετγείοτε σουά 

δίυγα! ν βίγῖνε ἴοσ {πε γεΐυσγῃ οἱ ἢΐ8 οσσῃ ρεορίβ. ϑοπια ψεγε ἰηἀυςεά ἴο 
τεΐυσῃ. Ὑεν πουϊὰ 5βυγεῖὶν δε τἴῃ6 ροογεσ οἰδβ56ε5, δῃὰ ψου]ὰ ἔοσ ἃ εἰπὲ 
πᾶνε ΠΟ τλθδῃ8 οἱ βυρ5βίβίεποδσ. Νεῖ. φοηδγουβὶν θὰ {6 πὶ δὲ δἰβ οὐσῃι 

εχρεῦβϑε. Ταῖβ ομασγίίδο]ς δοῖ Ἐς πυϊσῃς ργορεσὶν δϑὶς σοὰ ἴο γθοκοῃ ἴὸ 
Βῖπι ἔος γἰσμίθουβηδββ, ν. 1. 

18. Το [εοὰ 115 ἰατρε θοὰν που]Ἱὰ τεαχυΐγς ΠΡ 6 γα] ρσον βίο ηβ, 
50 ψ Βᾶνε ἱπίοττηδίίοῃ ἔγομῃ [ἢ σοτητηίβδαγν ἀεραγίσαεηϊ: αμά 
ἐλμαὶ τολίοϊ τοας ῥγεῤῥαγοά [ογ οπ 4αγ]. ΤΩΝ 15 οἰΐεη υϑεὰ ἴῃ 1815 
56η88 Οὗ ῥγερδγίηρ ἰοοά ἴογ ἴμε ἴδδ]ε, υ. ΒΏΒ.--Οοηὲ οἱ, σὲχ 
οἠοΐοο οἤθορ αμά [στο τυεγα ῥτγεῤαγεά [ογ »:6]. ὙΠ18 νουἹὰ γονάς 
ταδαΐῖ [ογ οὴβ τθδὶ ἴοσ δἷχ οἵ εἰσῃξ Βυπάγοα ῥεξορίε, ργονϊ ἀεὰ 
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ἴμεν δἷβ ἃ5 ψὰ 4ο ψιτἢ οἴμεγ νατγίειϊεβ οἱ ἱοοά. ὙΙΒ [86 ττὸ 
Ῥοοῦ 7υἀδδη8β δῃὰ Νεβοη Δ} 5 οὐγῃ Βουβεβο α, μῈ μδά ἴο ἐεεὰ 
506 ἴουγ οὐ ἅνε Βυπατγεα ρΡεβορίε.--- ΤῈ ποχὶ βἰδίθπηθηΐς ἰ5 ποῖ 
80 οἶδαγ; Πἰΐεγα ν, ἰἃ ταμθ: αηά δοίιυθο; ἰοα ἀἄαγς τοϊἦε αἱΐ ιυΐπό 
ἦπ αδμπάαηοε]. ΜΙᾺ τς αἰά οἵ (ὁ νγὲ την ρεῖ: ασμά ευενγν ἰδ 
ἄαγς τυἷρι [ὁγ ἐδι6 τολκοῖς παρ μάθ. ὙᾺΣ “αυϊ τυ 6᾽ τὰβ ὑτοῦ- 
ΔΌΪν ἰῃε Ιατρὲ θοᾶάν ψΒΙΟἢ [εἀ δὲ {μ6 ρονϑγῃοῦβ (4016. ὟΝΆΪ6 
με 5εἰεοῖ ἔδνν πιῖρῃΐ αν μὰ νἵπε ἀδῖϊγ, οὨ]ν δἱ ἱπίθγναὶβ οὗ 
ἴδῃ ἀδγβ νγὰ8 [815 ἀστηκ βεγνθά ἴο 1[ῃ6 ψμοὶῈ Βουβθμο]ά.---Αηπ ὦ 
εὐοη εὐἱΐδ ἐμὲδ 1 αἀἱά ποὶ ὀχαοί ἐἠ6 δγεαά οἵ ἐ[6 φουεγηοῦ]. ΤῊ βρῖϊα 

οἵ [86 υπυδβυδ] τεαυϊγεπιεηΐβ οἱ ἢἷβ οουγί, Βα ἀϊά ποῖ ςο]]εςοὶ Ηἷ5 
7αϑῖ ἀπε5. ἼὟῺᾺΕ τγϑάβοῃ πε ρίνεβ δ.45 στεδαί!ν ἴο Ηἷβ Ἵσγϑάϊι: δἐὲ- 
οαμδὸ ἰδ βεγυΐζο τος ἤδαῦν μῤοη ἐπὶς ῥέοῤ]6)]. ὍΔ ““βεγνίοε᾽ 
ψνουἹὰ παίυγα!ν βυσροβὶ [ῃς τερυ]αΐης οὗ ἴῃ τγ4}15; Βαΐ βυςἢ ἃ 
τεϑίγοϊθα 56η586 ἰ5 ποΐ δ πγ}5510]6, δηὰ 1Π6 ογὰ τᾶν ΡὈΙΟΡΕΙ͂Υν 
Γεῖογ ἴο [86 ψΠΟ]6 ἰδθουγ ἱπηροβθα Ὡροὴ ἃ ἔθρ]α ρθορὶα Ὁ. ἴμ8 
εβοτσί ἰο Ὀυ]4 ἃρ ἃ τεβρβοίδθὶβ βίαϊε. ἨἮΦ Ὄχργεββεβ {π6 ἵστα ἰάθα 
ΨΕΓΥ ΜῈ]1: 307 ἐμα ῥφοῤίθ τὐογὰ οηοοδίοά, ἃ σοπαϊτίοη τηδάθ οἰθαγῦ 

ὃν ἴδε (εβεηοην οὗ {8158 ψΒοΪα σμαρίοι.---19. ΝΕΒΟΠ ΔῈ οἰοβα8 
1} ἃ σμαγδοίεγίβεϊς σάνε: γοηι θη, 67 ἰ0 6 707 ροοά, Ο»η» Οοά, 
αἱ! λα! 1 παν ἀοη6 [ὁγ ἐξὶς ῥοο [6], ς[. 615 1432. .39. δι 

Ὡ. 5Ὦν Ὁ.)2] Οὔ ἐν υἱοῖς η. χαὶ ἐν θυ.; Ἡ 1 ποειγὶ εἱ β]ὲς ποείγα πα 
δμπὶ εἰηιῖδ.--- 2} Οὐἴδς ἕο! ]ονγβ δῃ οἷά ῥργοροβδὶ δηὰ γεϑβ Ὁ)2 Ψ, 88 
ν. Ὅτ πηρ ΟΠ δότε οὖν ἡμῖν τε ον 150 Ὁς; Ἐ αροίῥίαημις ῥγο ῥγοιο 
εογεν.---ϑ. 2}.2] (ὦ καὶ φαγόμεθα, 50 ΠΌΣΝΣΥ 858 ἴῃ ν."-τ-ά. (ὦ δάάϑβ: 
χαὶ οἰκίαι ἡμῶν; (Ο ρυΐβ (με ποι πῃ με ἀδιϊνε ργθοθάθα ὃν ἐπι; Ἡ 
Ρτεςοθὰεβ ὃν ἀσπέμδφμο.---δ. (ΟΒ [45 υἱοὶ ἡμῶν υἱοὶ αὐτῶν ὃν ἰταῃδροϑί- 
τίοη. Τὸ (85 ὧπ δἀά5 ὅτι σάρξ μία ἐσμέν, Δῃ. εχρταεββίοῃ ποΐ εἶϑβιν. ἴῃ 
ΟΤ', ἴον ὅπ. 25 τοΐεγβ ἴο τηδιτίασε.--Ὁ ) 12}0] Οὐδ εἰς δούλας; Ἡ ἐρ τεγυὶ- 
ἐμέοηι. τ 22] ΟΣ βίᾳ ἀφαιροῦνται.---ν Ὁ Ὁνὺ ὉΝῚ] ἩΊ ποὸ καδενηις, μπὰς 
}οεςεῖπε γεάδμὶ (ν); ΟΒ τεδάβ χειρὸς, ὦ“ καὶ οὐχ ἰσχύει ἡ χεὶρ ἡμῶν.--- 
Ὀὐικὦ] Οὐ τοῖς ἐντίμοις, ἃ ννοτὰ τΒΙΟΝ αἰνᾶγβ βίδηάβ ἰῃ Να. ἴοσ Ὃπ 

(2 45 ςἸ 61 γ), τὰ, {δετγείοτς ϑλνπῦ.--τθ, Ὀπρρ] ΟΣ ἀγαρι!δε5: 
τὴν φωνὴν τῆς χραυγῆς αὐτῶν.---Ἴ. 90.) { ἰδ ἐχρίαἰποά 85 ἃ ἰοδη- ποτὰ 
ἔτοσα με Ατατ. τπηρ. οομρδοῖ; ΒΏΒ. εχρίδίηβ: “1 Ἴοοῃϑβίἀεγθα οδσθ- 
ἔ}γ.᾿ Βαϊ ἔτοσῃ δἰ8 οουγδβε ἴμεγε βθατηβ ἴο μᾶνε Ὁθθη ὯΟ οϑι.86 ἴοσ νογΥ 
ἄδερ ροηάογίηρ δείοσε 186 δἰΐδοϊς οὐ ἴδε τίοβ. (68.8 ρῖνεβ, “1 πεηΐ 
ἴο τ ϑ6}} ἕο δάνίος"; θυὲ Νεῖ. τγᾶ8 ποῖ ψοηΐ ἴο 30 ἴο δὴν οὔβ εἶϑε, 
Τῆς Κτβϑ. 4]} υπάετϑίδμὰ με ψογὰ ἰπ (5 βεῆβθ. [{ πιὶσμξ εδϑίϊν 6 
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οοπποοίοα τὶς (ἢς Θομπηπιοι "Ὁ, "Ὲ} ἀδαγί τοῖς Εἷμῷ Οὐκ μεό, ἑ. ε., ὨΣ 
δείο δοοογάϊης ἴο 5 ἐεεϊϊπρϑ.--πῦ 0] 8 ἐουπὰ ἰπ ἰαῖς ροείγυ ἱπ θυΐ 
πο ρίδοεβ, Ὠΐ. 334 ϑίγαςῃ 75. 6 Βανε δπρ ἴῃ ν. », Βαΐ (ῃς φξονεζι- 
πα νὉ. πουϊὰ ποὶ δὲ 1γ), ἴοσ δῖος τ [45 συνήγογον, Ἐ οοπργεξανὶ. 
Μοχοονεσ, νβδὶ βογτί οἵ δ δββει θῖν σουϊὰ Νεῖ. .8}1 ἀχαίηϑι {δε Ἰεδά- 
εἰϑῦὺ ὙΒοῖε 88 πῸ ἀςπιοοσδου ἴῃ ἰΒοβα ἄδυβ. 1{ἢἷ5 πεσε τἰσμξ, Ὀσν 
ἷπ ν. " νου]ὰ τείεσ ἴο (δε δϑβεῃδὶγ. [Ιη βρίξε οἵ ἴ8ε Ντββ. 1 πουϊὰ τά. 
τορ, ομγεῦ.---ϑ, ὉΓΩΝῚ Ἐ δά ά5 τω φοίδὲς.--- γὉ] ὦ ἐν ἑχουσίῳ ἡμῶν; Ἐ 
δεσμά ῥοσοϊδ αίοηι ποσίγανι. (ὦ 58!ογγβ ὉΓ32, ἃ τεδάϊπρ ζεηογα!ν 
ἱκυογοά, Ὀυὶ Βεϊϊες ἔ88π ΜΎ. Οὗἴὔ Βα5 ἃ ἰοῃρ ἱμβογίίοῃ οσ ρἷυβ δἱ [δὶς 
Ροΐηϊ: ἡμῖν δὲ δουλεύουσιν οἱ ἀδελφοὶ ἱχλῶν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ; ἑκαινέσω ὑμᾶς 
οὐκ εὖ πεκοιηχότας. καὶ ἡμεῖς γὰρ αποδωσόμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ὑχιῶν τοὺς 
Ιουδαίους τοὺς πραθέντας ἐν τοῖς ἔθνεσιν. ἱκανῶς, τέχνα, ἐποιήσατε. εἴδὲ μή, 

χἂν ὑμῖν ἀκοδώσεσθε αὐτούς. [Ιῃ ρατῖ, (85 8 ἃ τερει[τίοη, δῃὰ “ΕΏΘγΑ 
βρεδκίηρς ἰξ ἀοεβ ποὲ ἔβτον δὴν δάαϊιίοηδὶ ᾿ἰχμς ἀρου ἴδε δἰτυδείοι.--- 
ἩΣ ὙΔ50)}} ας ἰκίησ ἰὰ ὅβαν, --ὐἡ Ον δὐἀ5 ἀκοχρίνασθαι (πυ»Ὁ); ἘΞ ποὶ 
ἐποοπογωη φμΐὰ τεςῥοπάεγοί. Ιῃ 70. 32) νὰ βηὰ πΡῸ ἸΚΣῸ κ'.--9. 
“ΌΜῊ] Οτ. Ἵοκι, δυϊ τὲ βου) γὰ, το ΝῚ 85 νν. 1.".-τοκῦῦη] ὦ οὐχ οὕτως. 
-ηκ}2] ὦὧτ οὐδὲ ὡς φοβούμενοι τὸν θεὸν ἀπεστρέψατε τὸν ἀνειδισμόν 
κ᾿ τ. λ.--8.)5] ἰδοκίηρ ἴῃ ΟδΑΝ,-- -10. ν)] ὦ οἱ γνωστοί μου Ξε ϑ", Ὀυϊ 
ΜΊΎ. ρτθεβ τὴ 4".-8.}] ὦ ἐθήκαμεν, ἑ. 6., Ὀν 6), ἔτοιῃ Ὁ. ὧν δ ά5 
ἴο 1Βς ν. καὶ δώσομεν ὑπὲρ αὐτῶν ἀργύριον ἀποθέσθαι ἀφ᾽ ὑμῶν τὸ βάρος 

τοῦτος. Ἐ 865: πορ γεῤείαγιμξδ, ἐπ σωηηημης ἰείμά ΄ς αἱἰήεπμηι σσμοδ- 

ἄανμις, φμοά ἀεδείμν ποὐὶς.---11. γικο] ΟὔΒΑΝ χαὶ ἀπὸ, " χαὶ ἐκ. Μοεὶ 
δΔυϊβογίεἰεβ τὰ. γνφΌ, ο. Ουΐῃοβ ποίο.---ϑλ] Οδαν χαὶ Φ᾿ ὑμεῖς.--- 
Ὁ"Φ)] ὦ ἐξενέγχατε (κ;"). Ἐ δαάς ἰο ν., ἀσίε ῥγο ἐΠ]1ς5.--τοχτ] ΟΦ τὰς χεῖ- 
ρας μου, τερτεβεηίίησ ἢ, λοίϊοιυ οὗ ἐδε καπά, 85 ἰπ ἘΧ. οὐ ἴων. τό:, χη 

ἷβ ἀεβηοα 88 δοσορε, Ὀὰΐ ἴῃ ἰΠς ἔενν ῥίδοεβ οἱ [15 οοουττεηος, (Ρ5. 120 
15. 4932) ἰὲ τυῖσμς Βεϊεσ τβθϑῃ σρηες. 

14. 05] ἰδοϊκίπς ἴῃ ΟΡ Α.--Ὁπρ] 5, δΒ Οσυΐμε 8δγβ, ἱπηροββίῖθ]ς. Ἐοϊ- 
Ἰοννίης ὦ εἰς ἄρχονττα αὐτῶν, ες τεδ8 Ὀγπρ. Βυΐ 85 ἴδε 5ί. 885 τὸ 
δηϊεςεάεηΐ, 1 5Βμουϊὰ ῥτγείεσ “Πρ.---Ἴ9 0] 8 ἰδοϊκίης ἰπ ΦΒΑ; Ἡ [85 χες 
85 800]. οἱ τις. ϑυςἢ ἃ 5βιι). ἰβ τοχυϊγοα {Βετε, δῃά 1 πουϊά ἐγαῆβροβες 
δοοογάϊησίν.--τπποῦ ὉγὉ] ΦΒΑΚ βίαν αὐτῶν. [πῃ ν.16 {μεβς ἰεχίβ πᾶνε 
τὰς βίας ἴος ζ'ποῦ. ἩΗδίο δὰ Βδάρδαι σῖνε πο Ηεῦ. οαυϊναίεηις ἴῃ 
τἢεβε ρίδοεβ. Βία γεργεβεηῖϊβ ἃ αἀἰβεγεηῖ ΗὌῦ. σνοζὰ ἴῃ δἰπιοδὲ Ἴνεσυ 
Ρἶδος ἰξ ἰβ υϑεά. 1 15 ἰβετζείοτε αἀἰβῆίσυϊε το δϑοεσίδίῃ σβδὲ ἰδ Οἷ. 
ἐγβηβίδίοσβ δά Ὀείογε δε. 1{ 5. οεγίδίη, δοτενεσ, ὑμαὶ {δον μιδὰ 
πεῖς μος Ὀπ ποῖ ππρπ, Ιἢ ν. 18 τς δανε ἄρτους τῆς βίας, 50 βία τερτε- 
βεπὶβ βοῆς ψοσὰ νι ἰς ἢ ττὰ5 γὰ. ἴῃ ρἷδος οἵ ππὺ ἴῃ 41} ἰδσος ρίδοεβ. ὦν 
8858 ἄρτον τῆς ἡγεμονίας μου, Η σμα ἀμοίδως δεδεδαπέεν.---1δ. 4 Ἰλοῖς 
ὈΣΘΜΥ δηὰ ἀνοϊάβ ἃ γτοδυπάδηςν τοι, Βοσενεσ, 8 οὶ ὑποοσησηοα 

ἴῃ Ηεῦ. Τα β8πιε ἰεχί διϊἀ5 χλοιόν 85 οὐ). οἱ γ1255, γοδάϊης ἐδβεγείοτε 
Ὀγπτῦν Ὁ».--- Ἔοσ Ὁγη Ὁ}] ΟΒΑΝ μὰς ἐπ’ αὐτούς -- ὈΓλῦ».---ηοῦ ιν] ὦ ἔσ- 
χατον ἀργύριον (ουΐ), Ἐ εἰ ῥεοωπία φμοιίἀϊε.--τῶσιν Ὁ] ΟΒΑΝ οἱ ἐχτετιναγ- 

᾿Ν 
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μένοι αὐτῶν - ὈΠνἪ»).---ὐ Ὁ] Οὔδβανκ ἐξουσιάζονται, (2 ἐχυρίευσαν.---16. 
ΠΡΙΠ5] ΒᾺΝ οὐχ ἐχράτησα.---"}}} ἰΔοκίησ ἴῃ Φθαν, (τ [85 τὰ παιδάριὰ 
μου καὶ πάντες οἱ συναγμένοι.---17. Ὁ»))07] ας Κίησ ἰῃ ΟὔΥΒΑΝ͵--οιμ25}} 1 
5 ἰαοκίπρ ἴῃ ΦΑΝ,--ὐτῦθ το] Οὐ ἐπὶ τῆν τράπεζάν μου ἐξενίζοντο; [86 
ἰαβὲ ψοσά ποῖ οσουγτίηρ εἶβνγ. 'ἰπ ὦ δηὰ πῆρ. “ἴο 85} οὐδ᾽" ἰ5 βοδγοοὶν 
δρρτγοργίδίς δετε. ϑοιὴς νϑ. ᾿ἴκε “"8δι)) οσγ “αἱς᾽᾽ τηϊχζῃξ βανε βἰοοά 
Βεγα.---18. 0] ἰδοκίηρ ἴῃ ΦΒ.---ον ον] (ὦ χίμαρος τὰ ὍοΥ; Ἐ οχοεῤίὲς 
νοϊαμἐϊέδιις.---λ Ὁ] ΦΒΑΝ τῷ τλήθει; Φ" παντὶ τῶ πλήθει, παντὶ τῷ λαῷ, 
80 δχρίδηδίοιυ ἀυρ. ὦ τά. 2.0 δηὰ ἐμὲ ἴ5 οἴδατε ἴ88π ΜΤ.--"ἢ ὦ 
τούτοις, τεξεττίης ἴο {πε ρεορὶε βοτὰ Νεῖ. ἰδ. [πῃ ν."» ΉἮ Βα5 ἴῃ ϑοπιδ 
Τεβϑροςῖβ 8 ναγίδηξ ἰοχὶ: εἰ αἰα μα ἐγ μοδαηι: ἐπσιεῦ εἰ ἀπποπας 
ἀμοαίμς τεοὶ πορ φμασεϊοὶ, ναϊδς ονῖπε αἰἰοημαίμδ ἐγαΐ ῥοῤμίμδ. 

ΝΕ. 6. ΕΌΒΚΤΗΕΒΕ ἘΒΕΟΒΤΘ ΟΕ ΒΑΝΒΑΙΙΑΤ ΑΝῸ ΤῊ ΟἸΉΕΒΒ 

ΤῸ ΤΗΜΑΒῚ ΝΕΗΕΜΙΑΗ. 

Τΐ5 ς. 15 ἴῃς ἀΐγεςξ οοηεϊπυδίίοη οὗ ς. 4. ΤΟΣ ν8}} ρσορεζ ἰ8 δηϊβῃδά 
οὗ ἴδε 25ς(ἢ οὗ ΕἸυΙ. ΤΕ δῆθεν ἄσβὶ {τῖ68 ἰο ἱεταρί Ναὶ. ἴο ἃ σοηΐογ- 
δπος ἰῃ {δε ρ]αίη οὗ Οπο. Ἧς ρΡυΐβ μετ οΚ τερεαδίθαϊν τ ἢ ἃ ῥγοπιΐϑα 
ἴο τηεεῖ ἐπεπὶ ΏΘΏ ἢΐ5 σζτεαὶ σοσκ ἰβ πη ἰϑῃηθα, ὙὨα ἐποπὶν ἴΒδη ἐγίοβ 
ἴο ἐπιξμίθῃ Ηἰπὶ τὴ ἃ τυπαουγ ἐμαὶ δα 58 Ρἰδηπίηρς το  ]ο δηὰ 85- 
Ρἰτπης ἴο τογαϊν. ὙΆεβα πηθάβυγεβ ργονίηρ ἔμ :}]6, [ῃ6 ἔος ἐγίεβ ἃ ποὺ 
τοοιβοά δηὰ εἶτεβ ἃ ρσορῃεῖ ἴο ἱπάυςε ῃἷπὶ ἴο δεῖ 85 ἃ οοννασγά δηά 
ἴο σοτηγοΐέ βδοσίϊεζε. ΔΑ βϑογεῖ οοστεβροηάθδηςα γγ788 στο οἡ θεΐ θη 
Το., γο νγαβ8 τεϊδίθα ὉΥ͂ σηδιτίαρε ἴο ῥγοπιίπεπὶ Τυἀδδηβ, ἀπά ςεγίδία 
οομϑρίτίησ ποῦ ]65, ἰγγίησ ἰο ἐγρμίεη Νεῖ. ἴο ϑος ονεγὶ δπὰ 3ε1{- 
οομάεγηηΐηρ δοϊΐοῃ. [ἢ (818 παγγαίΐνε ἴῃς ρῥἱοίβ οἵ 88 δῃετιν ἃγὰ 80 
τουςἢ ἴῃ ενϊάσηος (Βδὲ τὸ μεᾶγ οἱ [86 νγ8}}5 ΟὔἹῪ ἱποίἀδη δ!]ν. 

1-4, Θαηθα]αῖ, Ὀεΐπρ ἰπψαγίεα ἴῃ 8ῖ5 οὔοσίβ ἴο οβοῖς [86 
στ σῖς οἡ (86 ψ6115 ὈῪ ἔοσοθ, ΠΟῪ 4115 Ὀ6οῖκ οἢ γοϑομοσγυ.---1. 

Ηδετε [86 ἴῆγϑα ἰθδάθγβ οὗ [88 σοῃβρίγαου ἃΓα ὨδΙηθΩ, 85 ἴῃ 219, 

ϑαηΡα αὶ, Τορίδῃ, δη Οαβθπι; ἴῃ ν. 3 ΤΟ 5 ποῖ πηθῃ- 

οπεά. ε τηΐρμξ βῦρροβε [μδΐ οὔἱν ἵνο ψεγε ΜΠ ηρ ἴο σὸ 80 
[Α᾽ 85 ἴο ἱπάυϊρα ἰπ Ῥδῦβοῃδὶ νίοίεηοθ. [Τὶ τηᾶν ΡῈ {μαΐῖ ΤΟΡΙΔ ἢ 
μιδά τϑᾶβοῃβ ἔοσ ἀθοϊηΐηρ ἴο ΒΕ ἃ ραγίν ἴο {πε ρ]οΐ, βίηςε με νγᾶ5 
τοϊαϊβά ἰο βοπλδ [ον 5} τηασηιαΐοβ, Ὀυΐ 1 15 ποτα ΠἸΚκεὶν {παῖ [6 
ΠΔΠῚ6 888 Ῥδθὴ δοοίἀθηΐα!ν ἀτορρεά ἴῃ ν. ᾿.---ΤὴεΎ γεδί οἵὨ ΟὩΥ͂ 
ἐπερι165] ῖβ Ἔχρ αἰποα Ὁν {μὲ [0}} 115ὲ ἴῃ 4. γε ποῖβε ἃ Ἅσβδηρε 
οὗ σοηδίσχυςοη, τοῆομ ἐξ τοας τεῤογίεα ἰο δαηδαϊαὶ, εἴς., Ρετμαρ5 
ἱπαϊσαιηρς (μΒαὶ ἴ86 δον μά ἰεἴζ τῃ6 ἱτητηθαϊδίς ποίρῃρουτ- 
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Βοοά οὗ 7ετγυβαίθπι.---Τλσέ 1 καά δεῖ ἐπε τοαἱ!, απὰ ἐμαὶ ἐπετα 
τας ποὲ ἰο[{ α ὀγεαοῖ μι 1. ὙἘῈ ἴεηβοβ 5ϑ8ον [μαὶ [μ6 νυ} ὑσορεσγ 
85 ΠΟῪ δΒηϊβηοα, ἃ αἀἰδίίηςι δάνδημος οἡ [86 ἰαβδί ποίΐςβ ἴῃ 423, 

Ιῃ βρίϊε οὗ δε ἰγγίης σοπάϊτίοηβ ἀεβογθοά ἰη ς. 4, ἔς ἰΔϑὲ βίοῃς μδά 
Βεεη ἰαὰ ἰπ {8ὲ να]]. ὦ, μονενεζ, οεγβ ἃ ἰετυρίϊηρς Ξυνϑεξαϊε ἔος 
1δε ϑεοοῃά εἶδιι56, ἑ. 6., ἑλοη ἐδόγε τᾶς πὸ ερίγί ἰς! ἐμ ἄενε, ς΄. τ Κ΄. τον, 
Βετε ἃ 5: πλῖϊα βἰδίετηεηΐ ἰβ τηδάς οἱ ἴε Οὐδέ οὗ 5:εθ4. Οἄγδι- 
τα  Ι ΆΠν (8158 ἰεχί ἰ8 Ὀεϊίεγ, 88 με βεπίδηςα ταᾶκα5 ἃ βυ 1 ς80]ς δροάοείϑ, 

1805: τοὐὐοη ἐΐ ιοᾶς γεῤογίοὰ ἴο ἰβεηι. .. ἄεγε ιοᾶς πο «ρίγί ἰε! ἔμ ἰάενι. 
ΎΒΕΥ Με τε αἰβρί τ ἰοἀ Ὀεοδιϑε οὗ {μεῖς ἔδι!υγε ἴο οδεεὶς ἰδς ὑρουϊάϊησ οἵ 
(δε οἱά Βοβίῖὶε εἰν. Οὐ ἴδε οἵα βδηά, ΜΤ. πιδῖκεβ ἃ τιογε βυϊϊϑδοὶς 
ςοππεςίίου τὴ με [ο]]ονης οἰδυθε, νι μῖς ἢ οομεϊπυςβ {με ἀεϑοσίριίοι 
οἵ 186 ῥγορτεββ οἱ {με σοῦ. Νε}.᾿5 οσγῃ δοοουηὶ οἱ ἴδε ποσὶ τεδάὰβ 
ΨΕΙΥ ὑλ]ῖκε [με βίον ἰο]ὰ ἰῃ ς. 3. 

Ὁ ἰο ἐμαὶ ἐένιο 1 καὰ ποὲ 5οὲ τ ἄοογς ἐπ ἐδ ραίε5]. ὙΒαΕ εχ- 
Ῥταββίοῃ ββονβ [μῃδὶ ΝΕΒε πῃ τγὰ5 τὶ πρ' Βοια πης δἰΐεγ {μὲ 
ονοηΐ, δηά {μδί δἱ {δε {ἰπι|ς οἱ στ ἶπρ ἴμ6 ργαΐεβ σεγα βηϊϑηθά. 
ὙΒ5 15 ἰῃ ἀρστθοηθηΐ ἢ ς᾽’ (ν. 5.). ΤΒς ρμαίε ἰβ (86 ορεῃ 
5ρδοα ἴῃ {πε ψ4}}, ἂἀῃὰ τῃς ““ἀοοτβ᾽ ψου]ά εἷοβε 18Βδί ραρ. 7εγὺ- 
5816 πὶ γγ͵ὰβ5 511} νυ ηογαθ]θ, θυϊ ΟἾΪΥ δ ἃ ἴεν ὨΔΙΤΟΥ͂ ΡοἰΪηΐ8, 
δηά [115 σοπηραγδ  νεΥ εδϑῖν ἀείεπαεά.---2. Τετείοσε {πε ορ- 
Ῥογίυηϊίν ἴογ ἃ βεογεῖ οὔ ὀρεῃ δἰίδοκ μδά σοῆς ὈὉγ. ΤῈ ἜπεΠ 
τηυβὶ δάορί ἃ ἀϊβετγεηΐ ρ]δη οἵ σδπιραῖΐστι. 1 ἀρρϑδᾶγβ {δαὶ ἴδε 

εἷῖν νἱτ 115 πλεηδοΐηρ νγγ8}15 γὰ5 ηοΐ 80 ἀἰβρι ΠΕἶπρ 85 1ἴῃ6 σδρᾶ- 
ἈΠῈ ἀπά επεγρεῖίς Ἰοδάεσ. ὙΒε ρύγροβε οὗ ἴῃε ἜἘποΠν ͵Ὑὰ5 ΠΟΥ͂ 
ἴο δΔοσογηρ 5} ἢἰ5 ἀεβίγυαςίοη, ποῖ Τρεηὶν Ρυΐ Ὀν βυθπεῖν. 1 
[δεν οουἱά κεῖ τὰ οἱ Νεβεπλδῇῃ {πεν οου]ὰ Θαϑ]ν ἀΐβροβε οὗ {μὲ 
νν8115 ἢς μδὰ θυ}. ὙΒΕΥ βεηΐ Εἰμὶ ἃ τηεββᾶρε {μεγείογε: οορῆο, 
ἰοί με νριδοὶ ἱοροίλμεν ἐμ ἐπ πανεεῖς ἐπ ἐμ6 ῥἰαὶπ οἵἨ Οπο]. Ἔ ἴ5 

ΤΆΟΓΕ βρεοϊῆς, τεδαϊΐηρ: ἰεί μ5 ἡπαξε α ἰγεαίγ, ῬΥΕΒΌΓΩΔΌΙΪΥ οὗ ῥεᾶοε, 
διῃηα ἱπιεηάϊηρ ἴο ἰἤγονγ ΝεΒοπ ἢ οἱ Ηἷ5 συατγά. 

Ὁο ͵ἰ5 ἰουπὰ ΟὨἹῪ ἰπῃ ροβίεχ. τι τἰῆρθ (ΕΖΥ. 25 Νέα. 75) χαδὸ σ (Β. 

85), ἴῃ 411 {688 ρίδοςβ 858 ἔδε πᾶπης οἱ ἃ εἰϊγ. ΤΆΣ ῥΐδος 15 ἰοοδί θὰ πεᾶγ 
Τγάάβ, ἀρουέ 12 πιῖ]εβ ποσί οἵ Τεγυβ. ϑίγεβϑβ 18 ἰδ ἃ ὡροῦ (Βς ἔαςξ [μαὶ 
ΝΕ. τερὶν ἱπάϊοδίεβ ἐμαὶ 186 τεπάεζνοι8 νγῶ8 ϑοῦης ἀἰδίδῃηοξ διΑΥ, 
Βεγίι. δῖες. Εγὶε; δυῖϊ Νεδ. ταῖσι Βᾶνε τιδάς (ῃς βᾶπιε γερὶν ἴξ ἴδε 
δρροίηϊοα ρἷδες ψεγα οἷοβα ὃν. Τῆδ οοηΐεγεποε πουϊὰ ἱπίοσίεσε πὶ 
ιῖ58 σοῦ πἰιδους δὴν ἱγανε!]ης. ΤΣ ἱπάεβηϊεηο85 οἱ (με ργοροβεά 
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ταδοιηρ- ΐδος 15 ἀρραγεηΐ; ἱμεγείοσο ἴξ 888 θδεη βυσγεβίοθα {μδὲ ὑπάοτ 
ἴῃς πογὰ ἴον ν]]ασεβ ἰ5 σοηςεαὶθά ἃ ἢ. Ρ., ρεσβαρβ Κερβίγαῃ. ΤῆἜἊ 
ατὶ., δί 4}} ενοπίβ, ἱηάϊοδίοβ ἃ ἀδβηίϊα ρ]δςθ. 

Νόσιυ ἐμόν τοόγε ἀεδυϊδὶηρ ἰο ἀο πιὸ μαγη]. ΤῊΪΐβ ἰῖ5 ΝΈΒου δ ἢ 5. 
οσσῃ αἰνϊ παίίοη οὗ [Β6 ρυγροβε οἵ [Π6 τηβεϊίηρ, ἃ σοηνίοἰἴοη ΔΙΏΡΙΥ 

7υδβεά ὈΥ ζαΐματε ἐνεηΐῖβ. ὙΠῈ σμαγαςίεγ οἵ {μ6 μᾶγηὴ σδηποί 
Ῥὲ ἀειετταϊηεα Ὀ. 1ῃ6 νεγὺ βεπογαὶ Ηθῦγονν ψογά; Ὀαϊ ἰΐ 15 α181- 
οὐἱῖ ἴο σοηςεῖνε οὗ ΔηΥ ΟἶΠΕΓ αἰπὶ [μ8ῃ Ρεγβοπδὶ ν]ο θηςθ, ἔογ ἴΠ6 
ΤΆΕΓΕ 5] δοκεηΐηρ οὗ [6 νοῦς ψουἹὰ "θὲ υ56|6585 ἴο {π686 ἔοεβ.-- 

8. ΘΔ 00 4}1δἱ τηυβὶ ἢανε βεηΐ θοῦ οὁπῈ ἴο Νεβοιδη ἴο σοηνοΥ 

1815 πιδεββᾶρα, ργοῦδ]ν Ἠἰθ βεγνδηΐ, ἃ5 ν. ὅ. ΤΠΘ βΌΝΕΓΠΟΓ ἀο68 
ποῖ ΤΟΡΙΥ ὈΥ ἴμοβε ψῆο μαά ὑτουρᾷῃί {πῸ ἰηνἰδίοη, Ὀὰϊ 56 πη 45 
ΤΑΘΘΒΘΏΡΕΓΒ οἱ ἢ ονῃ. Ῥεῦπᾶρβ πὲ οοὐἹά ποῖ {γυβί ἢοβίῖ]α 
ῬΕΙΒΟΏ5 ἴο ρῖνε Ὠἰδβ ἐχαςΐ ψνογάβ. ΤῊΪ5 ΓΕΡΙΥ 15, 85 οὐγ ἰθχί γυῃ5: 

1 αν» οηραροά οη α ργεαί τυογᾷ απά αγι ποί αὖἷε ἰο γο ἀσιυη. Ἡ ἢν 

σλομ {{|6 τοογᾷ οἰοῦ τυλῖϊο 1 [|ογδαζε 1, απὰ ρο ἀοιυπ ἰο γομῦ)] ὙΠῈ 
ἐχουβα πηϑάς ἰ5 ποΐ {ῃ6 σοην]οϊίοη οὗ ἃ 51ηἰβίε ρυγροβε 'ἰπ {πε 
᾿ηνϊϊα!οη. ΝεΒοηλ ἢ ἀοεβ5 ποῖ 566 Εἰ ἴο ἀἴβοϊοβε ἢΪ5 βυβρί Οἱ 5, 
ΟΥ Ροββίθ!ν δὶς Κπον]ἐᾶάρε. Ηδ ἰαγϑ ϑίγεβθ ὉΡΟῺ ἢἷβ ἜἼχδοίίηρ 
οςσυραίίϊοη. ΤὨδ ἰπἰεττοραίἑνα βεπΐθηςε ἰβ 4 θϑ: ΘΔ ]6, ἃ5 6 
Βηά 5οπηε ἰπἰογεβίϊηρ ναγίδηϊβ ἰη (, νἱΖ., ἰοδὲ ἐδι6 τυογὰ «ποιά σίοΡ. 
Ῥγλοη 1 πμαῦὸ μηδ 1}, 1 τὴ! γο ἀσιυη ἰο γομβ. ὙΤὨΪ5 τηδκεβ δὴ 

ἱπηρογίδηϊ σμδηρα ἴῃ ΝΟΒΟΠ ἶΔ ἢ 5 ΔΠΒΊΝΕΓ Πα τανθα]β ἢἰβ βῃγενά 
Ῥύυγροβα. Ἧε ἰ5 βνίηρ ἴο ραΐη ἰἰτης 50 {Παἰ [Π6 γαΐθϑ πλᾶὺ 6 

Βηϊβῃεά. γε 566 βοὴ ΨὮΥ Πα ρῖνεβ 0 Πἰπί οἱ δὶ5 βυβρίςϊοῃβ, 
δηά ἱπάυϊρεβ ἴῃ πὸ ἀεβδησε, ἃ5 ἢ6 ΜῈ}} τηϊρῃΐϊ 85 φόνθγηοσ οἵ 
7υάδῃ; ἴοτ ῃῈ νψαπίβ ἴο Κϑὲρ [ὶβ δπθηηῖεβ ἰά16 ἀπά εχρεϑοϊδπί 

ἘΠῚ] Ἠθ ἰ5 ἴῃ ἃ βιββο ΠΕ Ὺ βίσοηρ ροβιοη ὀρεηὶν ἰο ἀείν {Ποτ. 

ΤᾺΣ βυρεγοσγι ἐν οὗ [15 ἰοχὶ 15 εν ἀθηΐ, δηὰ [ες σβδηρε τεαυϊγοά 
'π ΜΤ. 5 ποῖ νεγὺ ρτεαΐ. 1ἰ ἄοεβ, πονενοσ, πᾶ κα Νεμετηϊδῃ 

ἰπάυϊρε ἰῃ ἃ βουιενμδί νᾶσος ῥγομηἶβα ἴο ἀο ψῃαΐ ἢθ ργεβυσηδοὶν 
Ὠδνεῦ δχρεοζεά ἰο ἀο, νᾶσὰς Ὀεοᾶιβς (με οἰδυβε “Βεη ἢἷ5 σοῦ 
ψγὰ5 Πηϊβῃ θα" πηῖρης Ροΐηί ἴο ἃ νογὺ ἱπάθβηϊϊε ρεγοά ἱηάεεᾶ.-- 
4. Απώά μὸν 5οῊ μίο τῖθ ἀσοογάϊηρ ἰο ἐδιἷς τοογὰ [ομγ ἐΐηι65], [μὲ 
18. Βυ δίῃ 4} [μ6 βαπιῈ τηθββαρο, Ῥοββίθ!]Υ ] δὴ δααϊκίοη, 

|κὸ “1δεὲ πιαίίογ 5 ἴοο ἱπηροτίδηϊ ἴογ ἀεἰαγ." 1 ΜΤ. [15 δο- 
ςερίεἀ ἴῃ ν. ὃ, 1Βεη τῃς6 “ἴου {ἰπ|65᾽ 15. υμἱη 6! Πρ} ]6. 16 ὦ 
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5 τοσεϊνεά, {Πεη ἴῃς τεροϑιοη οἵ ἴΠ6 τεαυδϑὶ ψ] 1} ἰπογοαβθα 

ὈΓΡΘΠΟΥ δηα ΝΕΒεμλ ἢ 5 τεϊϊογαϊθα σορὶγ, ΚΙ ψ}}} σὸ ἀονῃ 85 

ΒΟΟΠ 851 βηί5ἢ (μῈ νοῦ," ἅτε αἰϊκα οἰεασ.0 Βαΐ ουπουθὶν ὦ, 
ΨΈΙΟΙ τϑαυΐγοϑ 1, [Δ Κ5 [ΠῈ “ΤουΓ {ἰπ|65,᾿ δῃά ΜΤ., ψβῖο ἢ οδη- 

ποῖ δηάσγε ἰΐ, οοηΐδίπη5 μ6 νψογάβ. Τὸ Βηά ἃ ἔγις οτὔρίπαὶ ἰεχί, 
βεἰβοίοη 15 ἔγεα θη  Ἔββεηίία!. 

δ-9. ϑαῃθα δὶ βοηά5 ἃ ᾿ϑίίοσ ἴο Ν μοσδἢ ἰγγίηρ ἴο δἴαγπι 
Βίπι σἱτὰ ἃ γοροσί [δδὲ Βα ὰ5 αἰπιίηρ δ γογδῖίυ.-- -δ. Αοζογά- 

ἤπξ [0 )εῖ5 τὐογα] 5. ἃ ταθδηϊηρίεββ τορϑιϊοη ἔγομι ν. ἡ. ΤΒα 
ῬὮγαβα οουἹὰ οἠἱν δ τεϊαἰπεά Ὁ ἃ ἰοοβα ἱπίεγργείδίίοῃ [ἴκὲ 
“ΟΣ ἃ 5:Π}}|8 ρυγροβε."--ὶ μπάρ ἐη16] τεϊεγτίηρ ἴο [ῃς ἔουτγ 
{ἰπλ65 οἵ ν. 4. ΤᾺΪ5 {ἰπγ6 ϑδηθ)]αῖ, ῈΟ ἰοηθ 15 οσϑάϊθά σῖἢ 

δοίίΐοη, 5εηἋἀ5 ἢΪ5 βεγναηί, θαϊ μὰ βεγνδηΐ ἰβ ποῖ Ηἷβ βροῖεϑς- 
ΙΏΔΗ, ἴοΥ 6 ΟΑΙΤΙΕ5 αὐ Ορό7:ι ἰοἰ6γ ἐμ πἰς παπᾶ]. ΜῈ ϑδηθα αὶ 
οδδηρεά [τομὴ οτα] πηοββαρεϑ ἰο ἃ τε ἀοουτηεηί 15 ποΐ τηδάς 

οἶθατΓ---ῬΟβϑί]ν ἰο τηᾶϊτα [μῈ ἀδηηασίηρ σμᾶγρε πηοτὰ ἔοσοθ]8. 

Μδϑην εβογῖβ ἢανε θδβεὴ ππδάς ἴο εχρίαίῃ ἴῃς βἰαίεπιεηε ἰμαὲὶ ἴδε 
Ἰεϊίοσ νγὰ8 ορεῆ. [π 76. 32} γε βᾶνς [86 βἰδίοπιεηὶ {μὲ {8ε ρυγοβαβοῦ 

οἵ Ἰαηὰ νγᾶ8 φίνοηῃ “4 ἀοεὰ [δ00Κ] οἵ ρυζοθᾶθε, ἴῃς 5εδὶοὰ δηὰ ἐῃς ορεπ." 

ΤῊΪΒ πιαν Ὀὲ ἐχρίαἰπεὰ Ὁ. σοπιραγίϑοῃ ἢ ἃ ΒΔ. σοηίγαςς ἱδΌ]εῖ ἴπ 
ΜΈΙΟΝ 1ἢ6 τεαὶ ἀοσυπχεηΐ νγὰ5 σονεγοὰ ἢ δὴ ουΐεῖῦ εηνεΐορε οὗ εἶδν 

Ὁρο ΜΈΙΟΒ ἃ βδυμησηδγυ οἱ ἴΒῈ οοηϊεηΐβ νγ85 ττίἐοη. 1{ 58ηὉ. ϑΞεηὶ ἃ 
ἰδο]εί, 85 18 ϑγεῖϊν ροβϑίθ]αβ, ἱπῈ πιηρ. 15 (δὲ ἵμεγα γγᾶ5 πὸ ουΐεσ εη- 

νείορε. γε ἃγὲ 5311} ἴῃ 186 ἀαγί, μοννενοσ, 8ἃ5 ἴὸ ΨὮΥ δἰϊθηϊίου ἰ5 

οἰ ἰο {μἰ5 ίαεῖϊ. ὙΠε σοπητήοη ἰάδα ἰμαΐ δῃ ὀρξὴ Ἰεϊξεσ νγὰ5 ᾿πϑυ ίης 

-- 8 Βεϊά, 6. ρ., ΌῪ Τβοπιβοῃ, ψαμά απά Βοοξ, ᾿ἰϊ,54---ἰθ στοηνρ, ἴοσ ἃ νψουὰ 

Ῥε βἰυρίὰ ἔογ ϑαηΌ. ἴο ᾿πβϑυ]ὲ ἃ πιῆ ἡ μοτα ἢς Μὰ5 ἰγυΐηρ ἴο δηϊὶςε ἴο ἃ 

τηθοϊίηρ. [{ 15 ἰεπηρείηρς ἴο σδηρα ἃ βίηρ!ε Ηθν. Ἰεϊϊες δηὰ γὰ. “ἃ ἰαγξε 
Ἰεϊίεν." Τρ Ἰεϊίεν νγὰβ βῃοτί 50 [αγ ἃ5 ουγζ ἱπίοττηδίίοη ζοεβ, θυὶ ἰΐ νγγὰ5 

Ἰοηρς τγεϊδείνεϊν ἰο {86 βϑῃογίὶ ογὰὶ πιδϑβδᾶσοϑ, δῃὰ γγχὲ πᾶν δᾶνε ΟὨΪΥ 8 5Ξυπη- 
πλατγ. ΟἵΥ “ορεπ᾽ πᾶν δὲ ἃ ἰδομηΐςαὶ ἰδγπὶ ΠΟ Ἰοῆσογ υπηδετγβίοοά. 

6. ΤΙε σβᾶγρε ποῦν τηδάδβ, ϑδηρα}]αΐὶ βανϑ, σᾶπηθ ἴἰο Ὠΐτη ἔγοπι 

τερογίβ διοηρ με ηἠδίΐοηβ, [Π6 ἰογεῖσῃ ρθορὶεβ βυττουπάϊηρς 
7064}.--Α"ὦ σατήρπι 5αγ5] 15 [ΓΟ] εβοσηα. [Τὶ οὰπ ΒΑΓΑΪν τηθϑῃ 
παῖ Οδβμπιυ---θεΐογε ο8]16ὰ (σεβμοπγ---ἰπάοτβεβ [με τεροσί, {δὲ 
παρ! ςδιΐοη οἱ ἘΝ᾿. γε πᾶν οπις ἩΠῈ 0, οΥ υπάεγϑίδηα 50 
Οαείρς δαγδ. ϑϑηθα! αὶ ἴ5 [ῃ6 δυΐμοῦ οὗ {με Ἰεϊΐοσ, θὰϊ Βα 
ΤΩΔΪ65 ΒΪ]5. σο-σοηϑρίταϊου {πε δυΐμοῦ οὗ {πε τεροτί.--- Τ μοι, απά 
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ἐλιο ὕμάφαης αγὸ νιϊηαΐπρ ἰο γεδοῆ. ΤῊ Ϊ5, οὗ σοῦΓβ6, 15 ἃ βϑϑῦίουβ 

οδάτρα: ἐμογείοτε ἱμοι ἀο5, διιὴα ἐδ τυαϊ]], τοί 85 ἃ ἀθέδποε δραϊηβέ 

ΒΌΟΝ ἴοεϑ ἃ5 Θδηθα δῖ, θυϊ ἀραίηβιὶ ἃ ροβϑίθ!ε Ῥεγβϑίδῃ δΥΠΊΥ.--- 
Απά ἐδοιε τυἱδὲ δεσονιο [ὁγ {θη α ξἰμρ)]. ΤῊ σμᾶγρα ἰ5 πον, ἱπάθεά, 
δτᾶνε. Τὸ Ὕοἤδηρα ἔγοπὶ βαΐταρ ἰο Κίηρ ψουὰ θὲ δὴ ὀρθὴ δοὶ 

οὗ τεβε!]ίοη. ΤᾺ 18 ἃ 5 πλ}]ὰγ δοουβαίίοη ἴο {μα ὈῪ ψΐῖοΒ {Πα 
76εν8 βπδν πιδάς ΡΙ]αίε ᾿ἰδίθη ἴο {Πεῖγ οὐὔῖεβ (1. τοῦ"). ὙΒΒ 
Ποδάγρα ἀρρβδῦβ Ρ] δι] 6 ἐπουρῇ ἰπ ᾿[56}} ἴῃ νίενν οὗ [Π6 σϑηδγαὶ 

τοβ εββηθβθ οἱ βιιδήεοϊ ροορ 65, [μ6 7εν5 ἴῃ ραγίίοσυ!αγ μανίηρ ἃ 

ξεηΐυβ ἴοσ τε} !]οη.--Α οοογάϊγι ἰο ἐΐόδε τυογά5] ταυβὶ εἰμ γ θα 
ΟΠ 644, ἔογτ 56η56 σδηποΐ Ὀ6 ογοθά ἰηΐο 1 ἴῃ 1ἢῃἷ8 σοπηροίίοῃ, 

ΟΥ̓ἰταηϑίοττοα ἴο {86 Ὀερίπηΐηρσ οὗ {πῸ νεῖβθ, ἰῃπ5: ἐφρ ἐΐ τος 
τογίοη ασοογάΐηρ ἰο ἰδ656 τυογα5].---Ἴ. ΤῊΣ σγανδπιθη οὗ {πε ἰεἰτεγ 

τῦὰ5 ἴΠε βυβρεοϊεα δϑρίγαϊίΐοη ἰοναγά γογαϊγν. ὕροη ἰἢϊ5 ροΐϊηΐϊ 

{δὲ εδδηρεβ ᾶγὲ τυηρ: Ενοῆ ῥγοῤΠοίς ἰΐοις μαδέ δε μι ῤ ἰο ῥγοοϊαΐηι 
οοποογηΐηρ ἰἦσο ἦπ Χεγμδαϊοηι!. Τη [Π6 οἱ Κίηράοπι οὗ πογίβεγη 

5786] τηοϑὶ οὗ 16 ῃυμηδγοιιβ στονοϊυἱϊοηβ εγε ἰηβιϊραϊεα Ὁν 
Ῥτορἢοίβ (Ὁ. τὰν Ἠοὗγειυ Ῥγοῤπεί, ς. 1), θαϊ γα παϊυγα! ν ΒΌΡΡοβα 

τΠαῖ πηθη {κὸ ΑἸ δῃ δπὰ ΕἸ15ηα δοϊθά ἰπ δοοογά ν(ἢ {πὸ βρὶ πὶ 
οἵ Οοὰ ψΒϊςοῖ ψὰ5 ἰπ ἴμεπὶ. [Ι͂ἢ {πε {ἰπ16 οἱ [645 ἀδροηάθηου 
Ρτορβεῖβ ψεγε δοῖΐνε ἴῃ ἐοπιδπιίηρ σε ρε!] θη (υ., 6. ρ., 18. 28). 

ΤΕΥ Μετὰ {πε παΐυγαὶ τηβαΐα ἴογ (Πϊ8 ρυγροβα θδοδυβα [ΠΟΥ οΓα 

Ραϊποίίς. Βαϊ υπίογιυπδίο! Υ ἱμογὰ 15 ἀθυπάδηϊ ονίάδησε {παῖ 

ἰξ γὰ8 βᾶϑυ ἴο Βηά ρῥγορμεῖβ ἴο ργοοϊαίπη ἡ μδΐθνεγ νγὰ5 ἀθϑίγθά. 

Βαϊ ἽουἹά ποῖ υπμάεγοίδηα ἃ ργορβεῖ ψῆο ψου]ά ποῖ βρθεᾶκ ἃ58 

Βε νὰβ ραϊά. Ζεομαγίδῃ μαὰ ργεϊζν πθαιὶν βαἰὰ οὗ Ζεγιρθάαθεὶ 

18αῖ με νψουϊὰ ΡῈ Κίηρ (Ζο. 45 5.). γε Κηον {μαΐ [Ποῦ ογα 

Βογάεβ οἵ ρυόρμῃείβ ἴῃ 76γιβαίθτῃ ἰῃ ἴῃς ροβίεχιη!ς ροτοὰ (ΠΗ ε- 
ὄγειυ Ῥγοῤ᾿ιοί, ες. 4). Τὶ 5 Ῥογέεςε!ν ροβϑίθ]ς ἰμδΐ βϑοιηβ οὗ ἴμ658 
μαὰ δοΐυα!]ν βαἰὰ {πὸὶ ψοσγάβ σμαγρεά ὈῪ ϑδηρα]]αΐ, θὰϊ ἰΐ ἰ5 
ςεγίδίη μα ΝΕΒεη δ μδὰ ποΐ ἱπβρίγοα {πεῖὶγ υἱίεγαησεβ, ἴοῦ 

{π656 ὑγορβεῖβ ψοῦα ἃ ἀδϑρίβοα οἷαϑ5 (Ζε. 1:35-5), ἀῃά Νεμοπηΐδῃ 

σου ὰ ποῖ θεὲ ΙΠΚοὶνῪ ἴο πᾶνε ἀθα]ηρβ τ {μεπΔ. 1 τα ΤΥ 

)υάρε ἴτομῃ Ζε. {Π6 ῥγορβεῖβ οἵ [με ρεγίοά ἀεβεγνεὰ ἰμ6 Ἴοη- 
τεπιρὶ ἴῃ ΕΟ {πεν ψεγε μεϊὰ (ϑι4.39). ΤῊ ῥσόρῆθου ψΉΪΟΒ 
Νεβοιηΐδῃ νγὰ5 δοσυβοά οὗ ἱηβ ρα ηρ σομβἰβίβ οὗ ὑνοὸ ψογάβ ἴῃ 

Ηδεῦτεν, Ὀυϊ τοαυΐγεβ πογα ϑρᾶοε ἴῃ ΕὨΡ]Π5ῃ: ἐλεγε ἴς α κὶηρ 
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ἐπ 9μ4α}]}. ὙΒε ἰάδα ἰ5 (μαὶ (Πἰθ ἰεῖβε ογαςοῖς πψουϊὰ μὲ στεῖϊξ- 

ογαϊβα ἀραΐίῃ δηά δραΐῃ, ὑπ1}} {Π6 ραββϑίοῃβ οἵ {πε ρεορὶε ψεσε 
ἃτοιιβθά ἴοσ δοϊΐοῃ. ϑοῖηβ ἰεχίβ οἵ (ἡ γεηάεγ αυἱίε αἰ ογεθ}Υ: 
ποις μαϑὶ 5οἱ τ ῥγορῤῥιοίς [ον {δι γ561, ἐπαὶ ἰδοιε τιαγϑὶ δὲ ἴον γμἱε] 
ἦπ ᾽ογμδαίοηι [07 α ἀρ! οὐεν ὕμάαμ. ὙΠΕΓα ἰβ πὸ δάναηίασε ἰπ 
185 τεδάϊηρ, θυΐ 10 5Βδονβ {πε αἰ ΒΠου ν ἴῃ [Πε ἀποϊεηὶ ἀεοῖρμεπηρσ 
οὗ οὔβοιγε ραββϑᾶρθθ 'ῃ μ585θ. Τῇ ἀδηρογ οἵ 5οἢ Γερογίβ 15 ΠΟῪ 

ΡΙαΐη]ν ἱπαϊοαϊθά: απά που ἐξ εὐ! δὲ γοβογίφά ἰο ἐπε κῖπρ ασοογά- 
ἡηρ ἰο “δι65ε τυογἀ5] οὐ θεϊῖοῦ ἢ ὦ Ἡ: ἐλόδε νιαΐίενς τοῦ! δὲ τεῤοτί δα 
ἰο ἐδ6 κἴηρ, ἱ. ε., ΑΥΆχεγχεβ. ϑ8ῃΡα] αι 5 ἰεἰεῦ 15 νεγΥ βῃγενά: 
ἢ ἄοεβ ποῖ ᾿ἰπηβεὶ ταακα ἃ σβᾶτρο, θυ ργεϊθηάβ ἴο σῖνε {τ Πα ν 

ἰηἰογτηδίϊοη οὗ {ῃ6 ἀδηρογουβ ροβϑὶρ Ψ ΒΙΟΒ ἰ5 580 ψὶ ἀεβργεδά ἐμαὶ 

186 Ῥεγβίδη Κίῃηρ 15 βϑαγε ἴο Βθὰγ 1. [1 ἀοεβ ποῖ τηδίίεσ ψ Βεῖμεγ 
15 ἴγαεβ ογ ῃοῖ. 1 δι ςἢ ἃ τερογὶ τοδομοᾶ [ῃς δᾶγ5 οἱ ἃ ϑονεγεῖζῃ, 

ἜΝΟΓ βιιβρίοΐοιιβ οἱ ἀἰ5] γα! ἐν ἴῃ δα θ᾽εςῖ ρεορίεβ, [με τεβυϊὲ σουἹά 

Ῥὲ ἀϊδϑαβίγτουβ, ὄθνθὴ 1βουρῇ [Π6 οδαγρα ψ γα [4]56.-- -ϑδηθ δ! δὶ 

ΠΟΠΟΙ 65 ΌῪ τερθαϊπρ ἴἢς βυρβίαδμος οὗ μῖ8 ἢτβί τηδθββᾶρθ, ν. Ἶ: 

απά ποῖ σοριὸ απ ἰοἰ μ5 ἰακε σομηδοῖ ἰοροίδο7}, ΟΥ ῬΟΒβι]Ὺ τρδεὶ ἰο- 
εείλογν. ΤΆς οδ]εοὶ οἵ [με οοηίεγεηςσε 15 πηδάδ ἴο ἀρρθᾶγ ΓΙ ΠΥ 
{παῖ {πὸ ν πιρῃϊ σουηβεὶ 45 ἴο [86 Ὀεβί πηθᾶηβ οὗ εχίγιοδίίησ 
1Π6 ϑαῖγαρ ἔτγοπι ἃ 5ἰζυδίίοη [1}} οἵ ΡῈ] ἴο Βἰπ).---ὃ, 4ηάᾶ 1 
δεηὶ προ πηι], ἈΘΈΟΥ ὉῪ ἃ ττίς[θη ΟΥ ΟΥΑΙ ΤΟΡΙΥ ͵ὸΟ γα ποῖ 

ἱπ]οσταθά.---Ἴἢ μας ποὶ δέος ἀοης ατσοογάϊηρ ἰο ἐδεδε τυογάς τολοῖ 

ἐλοις σαγοεί, δὲ ἱποι ἱημοομέοσὶ ἐδονι [γορε ἰμν ἤοαγῇ. ὙΒ6 τορὶῪ 
15 Ὀσίεῖ ἀῃὰ σονεῖβῖνο ροϊηΐβ, ἃ βεηογαὶ ἀβηΐαὶ οἵ {πε δοςσυδαίίοη, 

δηά {πὲ δϑβϑογίίοη {παὶ ϑδηρα! αὶ μαὰ τηδάβ ἱξ ουΐ οἵ σψβοῖὶἊς 
οἰοῖΒ. ΝεΒοτηΐδ ἢ τηᾶὺ πλθᾶῃ ΠΊΘΓΕΪΥ ἴο ἀθὴν (μαΐῖ μα [85 δῃΥ͂ 
ἀἰβίογαιὶ δϑρίγαϊΐοηβ, θυΐϊ ἢ τδυ τηθᾶῃ ἴο ἄδην {πὸ σΒδΥρα ἐπ 
ἰοίο, ἄνθῃ ἰμαΐῖ ἴΠογα τγὰβ ΔΠΥ βυςἢ στερογί δπιοηρ ἴπῈ ἔογεῖρῃ 

πεὶρῆθουτβ. Αἵ ἰαϑὶ με βρβᾶκβ ρ]αίηϊν ἴο ἴῃ δεν δηὰ ὈΥ δς- 
ουδίηρ Ηἷπι οὗ τηδηπίαοζυγίηρ ἴμ6 βίογυ ἴῃ Βὶ58. οὐγῃ τη Ὀγθδκβ 
ΟΗ͂ 411] περοι[αἰΐοηβ. Μοδην]Ὲ {π6 οσκ οἡ [πε σαῖΐεβ μιδά 
ΤεδομΕα ἃ ροΐηΐ βηδοϊΐης Ηἷπὶ ὈΟ]άΪγ ἴο βοογῃ ᾿ιἷ8 ἐπαπιῖεβ.--- 
9. ΤΙῖβ νεῦβὲ οδηηοί 6 ογίρίπαὶ. 1 τῆν ὈῈ ΒΟΥ δῃ ἰηΐοι- 
Ῥοϊδίίοη Ὀ. πε (ἸΒτοηΐο εγ οὐ ἃ τηοαϊ βοδίίοη οὗ βοῃγα σομηπηοηΐ οὗ 

ΝΕΒεπ ἢ, ποῦν μῸ ἸΟηΒΟΓ Τεσονεγδθ]ε.--- Αἱ! οἵ δεηε τοομϊά νπαΐε 

μ5 αἰγαϊά)], Ὀὰϊ 1 νγὰβ ϑϑηρα! αὶ δἰίοπε ψἢο τγοῖθ ἴῃς Ἰεϊζογ.-- 
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ΤΑεῖν παπάς ιοῦἱϊ ἰοὶ ρο ἐδ τοογὰ αγὰ 1} τῦϊ! ποῖ δὲ ἄομε]. Τῆς σοσκ 

ἦβ, ἃ5 δἰνγανβ ἰῃ Ν., ἴῃς ψ4}1- υϊαΐηρν. δ ηΡ4}1αἱ μδ4 ἰτβά ἴο 
βίορ ἰδμαῖ, θυΐϊ 88 [ἴῃς ν)8}} νγγαὰβ αἰγεδάν βηϊβῃβά, ν. 1, δὴ εβογί 

ἴο 80ᾶσγε [86 ῥβορὶε ἔγοπι [με [85 Κ 18 σωδη οϑν ουὐἱ οἵ ΡΙδος 
Βεζα.---ἀηρά ποῖ εἰγεηρίποη μὴν δμαμά5] 15 ἃ ἱγαστηθηΐ οὗ ἃ Ὀγαυεῦ 
ψ βίο ΤΔΥ ΡῈ φεπαΐπε. Οη δοοουπί οἵ 118 Ὀτοκεη ΟΠδγδοῖεγ 
Δα ἴο πιᾶκο ἰξ Αἰ (δε οοπίεχί, (ὁ μδ5 τεπάεγεά, 1 εἰγολρίμοηοα 
Ὅ1» μαπάς. Τὴ 1:18 ἔογτη [ες οἴδιβε πιῖσῃϊ ΡῈ ἃ ρατγί οὗ ἴδε 86ο- 
οη ΓΟ] ον. 

10-14. Θμοπιαίαῃ ἴμ6 ργορμοῖ ἰβ δἰγεά ὉΥ (86 ΘΠ [0 
Ρεγβυδάθ Ν θην δῆ ἴο Ὧο0 βοιια δοῖ Ὁ ψὨΐοΒ Β6 πιὶρμς Ὀ6 ἀ18-- 
οτοαϊιθά.---Ἰὴ Ιατρε ραγί (815 παγταῖϊνα ἰ5 ὀρβουγα, (με ἰοχὶ 18 
ςοττυρί ἰῃ ρΙδοθβ, δπα ἴμεγα ἃγὲ τΥδηβδοίοη5 ἱπαϊοαιοα τ Βῖοἢ 
8ΤΕ ΠΟ ἸΟΠΡῈΓ ἰη(6}}1 5 }}0}6.---10. Α4 πώ 1 τοομ ἰο ἐδ βοιδε οἵἩ δἧοηι- 
αἵαλ.] ὙΠ πᾶπηθ ὁσοιβ ΤΠΔΩΥ {ἰπ|65 ἴῃ ΟΓ ΒΟΟΚΒ, Ὀυΐ [815 

ῬΕΙΒΟῚ ͵β8 ποῖ πηρηςἰοησά εἰβεσβεγε. ϑδοῆδι οἰΐεβ [ῃ6 πᾶτης οἵ 
ΒΘ ΔΙΔἢ δηὰ μἷβ ξαί μεσ Π οἰ δῖδῃ ἴῃ 1]υκίγαϊίοη, Ὀὰϊ [Π6 Πᾶπλθ5 

ἴδετε ἀγὲ Πεἰδῖδῃ δηὰ ϑμειοπιδίδη (Ραῤ. τ. Ος!.3). Ἠδ ἴ5 ρδγ- 

Ἐἰευ]ατβοα ἔγοπι [86 οἴμιουβ ΟΥ̓ παιηΐηρσ ἢἷβ ΔῈ δηα ρταηά- 
ἔαίδετ, οϑα ΠΔΠ1658 σὰ ποΐ ἔοι πα οἴμεγνίβε ἴῃ ΟἿΓ 5ΒΟΌΓΟΘΒ. 

Ηξε ν8 σεγίδί νυ ἃ ὑγορβεῖ, θαὶ ἃ οοιτυρί οπα, δηά {μαΐ ἰβ 8}} 
νὰ ΚΠΟΥ͂ δροιΐ Ηἷπι. ΕῸΓ ψ8δί ρυγροβεὲ Νεβεπιῖδῃ ψϑηΐ ἰὸ 

8 μουβα 5 ποῖ οἷθασ. 7 ἴβ εἰηρβαδῖίο, ἱβουρῃ ἰμδὶ υ56 οὗ 
18ε Ῥγοῃοῦῃ [οὺσ δ ρμαβίβ 5 ψεδκεποὰ ὈΥ τερε ἴοη ἰῃ οὐγ 

ΒΟΌΓΟΕΒ, Ὀεΐηρ Θϑρεοδ!ν σοτϊησηοη πῃ Ν᾿. [Ιἰ 8 ὑσόρδῦ]ε {μαΐ 
186 φονεγῃοσ ἀερεπάεά, ἰο ἃ οογίδίη Ἔχίθπηί, ὕροη [6 Ρσορμδὶβ 

ἔογ ἱπίοτγτηδίίοῃ ἃρουΐϊ ἴ8ε ρυγροβεβ ἀπ ρ]δηβ οὗ [88 ἌἜῃϑίηνυ. 
ΎΤΒε Ρῥγορμεῖβ ψεγα οἔΐθη ροββεββθά οἵ τσοὶ ρο Ἐς 4] ἱπίογτμα- 
σοη, δηά {μαΐ ἰ5 ἴῃς οδ]εςΐ οἵ Βἰβ νοὶ υπίδ εν βεεκίηρ ουΐ 586 π)- 

αἰἴδῃ, Ὁ. ἡἐ-π-πτπαλημά ἤὸ τας «πὲ ῤ]. ὙἘ5 σαπποῖ τηθδη ἰμαΐ Βα 

τγΔ5 σΕΓΟΙΏΟΙἑἾ ΑΙ πποθδη, 45 Κορογίϑοη ϑγαϊ ἢ βυρροβίβ, ἔοσ {Π6 
Ῥτορβεῖ βίγαιρῃίναν ργόροβϑαβ μὲ ΠῸῪ 588]} ρὸ ἴο {86 ἴβῃιρία. 
ΤΒε τηϑδηΐηρ σἂῃ Βαγαϊν ὈῈ “Κερί ὑπάδγ σοονεσ,᾽ 85 ἴῃ 76. 365, 
ἴοτ ϑμοιηδίδῃ ψψὰ5 ἴῃ ἷβ οὐσῃ ουβθ. “ϑβογεί γ᾽ δβ Ἦ μδ8, ρεῖ- 
ΒΔΡ5 ὈῪ ἱπιεγρτγείδιίοη, 8 ηοίΐ τίρῃίϊ, ἔογ ΝεΒβεπυδἢ που] βοδτοεὶν 
Βᾶνα βοῃδ 5θογεῖ νυ ἴο ἃ ρμαϊά ἴοο] οἵ 54 ηΡ04}1αι᾽ 8. ϑίποε {86 ἔο]- 
Ἰονγίης “δηὰ μα βαἰα᾽᾿ ἰδςκβ δὴ ἱπιγοάυςιίοη, γε πᾶν Ὀεβί 510" 
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Ροβὲ ἴδετε νγὰβ8 οὔρί παν ἴπ [86 [εχί βοιηεϊἱηρ ᾿ἴκα “πον Β6 
Ἀδὰ 5βϑηΐ ἴογ τη6.᾽ ϑΒεπιδῖδῃ 88 ἴδ ομς ἀοϑίγίπρ [Π6 Ἰηϊογνίεν, 

δηα Νεδοιλίδἢ οᾶπια ἴο ὶβ Ποιιβα αἱ ἢἷἰβ τοαυεϑί. Τῆς ρἱοῖ 
ΨΈΙΟΒ 186 ῥτορδεῖ ρτγεϊεηάϑ ἴο γανϑὰὶ νου ΡῈ δρυπάδπι τεᾶϑοπ 

ἴογ ἢϊθ ϑυπημηοπβ. ΟΥ̓ ἷΐ τηδὺ θὲ {μαΐ {με οτἷχζίπαὶ τεδά, ησῖσ ἦε 
τοας α ῥγορ᾿οί; τἰμαῖ 5ἰαἰεπηθπὶ που θὲ Βεϊρίυ ἢν ἐπ! ρῃιεπίησ 

Βογα.--- πα ἢ 5 ῬΡΓΌΡΟββὶ ἰ5: οί μ5 ριξεί αἱ ἐπε ἤομδε οἵ Οοά ἵπ 
ἐλε νηεἱάϑί οἵ ἐδ ἱσπεῤίο αμὰ ἰοἰ με5 οἴ ἰΐμε ἄοονς ο ἰδ φημι ἰε]. ὍΣ 
νοΓῸ 5 ΝΕΓΥ βυβριοΐουβ ἴῃ ἴῃ6 βγβί οἴδυβε. ΤῈ ἔτνγο σδὸ πουϊὰ 
ὅο ἰορδίμεγ οουἹά Βαγάϊν τηθοῖ ὈῪ δρροϊπίπηθηῖ. 86 παῖδ 5 
ἰάθα ἰ8 ρἰαίηϊν (μαὶ {πεν ββου!ὰ οομοεαὶ ἰμολβεῖνεβ ἀπὰ ἴπυ8 
ἀνοϊά {πε ἀᾶηρογ ψοἢ ἰ5 ἱπηρεηάΐηρ. ““ΤεΡ] 6 85 ἀϊϑιίη- 
πυϊϑῃοά ἔτοπι “δμουβε οἱ σοα᾽" ψου]ὰ τηδϑδῃ [88 ἱπποῦ βδῃοίυδγυ, 
δηὰ {μαὲ νουά πδίυγα! γ ΡῈ [ΠῈ Ἀεβί ρίαςε οὗ γτεΐῖυρε. ὙὍΒε ΒοΙγῪ 
οἵ Βο] 65 ἴῃ ΖεγυῦΡαθε!᾽5 ἰεπιρῖε ἱμογείογε δα ἄοοῦβ οὗ ἰῖϊβ οσχῃ, 

τ ΠΙΟἢ ψουἹὰ θὲ 5ῃυῖ ἔογ ποτε εβεςῖῖνε σοηοθαϊπηθηΐ. ΘΒ απιδίδ ἢ 5 
τιθδηΐηρ 5 εν  ἀθπν ὑπαΐ δββαβϑϑίηβ νουὰ ηοΐὶ ἸοοῸκΚ ἔοσ {μεὶγ 
νἱοῖτα ἴῃ ϑυςσῖ ἀἢ ἀπηποηίθα ΡΪδςε.---ἼΠς ταάϑοη ἔοσ Βαϊ ἰ5 
εἴνεῃ ἴῃ ἱπηργεβδῖνα διηρ! τας ἴῃ [με ἰεχί, (ῃς τεἀυπάδηςογ, μον- 
δνεγ, ποΐ οσουστίηρ ἴῃ {πε Ὀεβὲ ατθεκ νεγβίοῃϑ: [07 ἐλδν αγὸ σορεπε 
ἡπ [9 οἴαν ἱΐδε, γεα, αἱ πίρλε ἰκεν αγε σοριΐηρ ἐπ ἰο οἷαγ δεε]. ΤΈε 

Ἑδγαςίεγ οἱ {86 πηδβϑᾶρα ἱπλρ} 165 {πα ΘΒεπηαϊδῃ δά βουφῃὶ {δὲ 
ἱπίοσνίενν. ὙΏδ δ ϑβαββίηβ 81ΙῈ παίυγα!ν ἰἢ6 ΘΠ} 1558 168 οἱ ὅ58ῃ- 
Ἀ411δἱ, ψῇο οουἹὰ σεῖ ἰπΐο ἰδ οἷζγ ἴῃ βοπλς ἀϊβρυίβε. Α2 πέρ 
ἰβ θῆθγαὶ, θυΐ {πε ἱπιργεβϑίοη σοηνεγθα ἰ5 ἐλπὶς θεν πέρλ!, διὰ ἰῇ 
[παῖ ψεγα {με οογγεοΐ γοδαϊηρ ἴμ6 σερεϊἰοη που! θα 1655 οὉ- 
ἠεςἄοπαρ!θ. ὙΒετε του ὈῈ το υϑὲ ἰαϊηρς ἱπ [ῃξς βαποῖΐυδευ 
δραϊηϑί ἴοεβ οοταϊηρ “βοπῖα ηἰρῃς." ὙΤΠδ ὑτρέηον οἱ {86 5ἰἴυ- 
δίίοη ψουὰ εχρ αΐη ΘΠ θπηαίδ 5 βεπαΐηρ ἔοσ 18:6 φΌΝΘΓΠΟΣ δἱ 
1η15 ραγίουϊαγ {{π|ε.---11. ΝΕΒΟ ἢ 5 σΈΡΙν, 85 οὐγ ἰεχί βἰδηάϑ, 
Ἶβ ἴῃ ραγίβ 58]γ ἰδοκίηρ ἴῃ οἰθαγηεββ: σπομίά α τιαη ᾿ἶξε με βεεῖ 
Απά τοῆο ἐς ἐλεγὸ ἴἶξο τς ἰμαΐ «ποιά γο ὕηο ἐξε ἱερερῖς απὰ "θοῦ 
1 ΣΙ ποὶ ρο ἴη]. (ΡΒ [5 αἱ Ἰδβαϑβί ἃ πιοσβ ἱπιθ !ἰρῖθ]6 ἰοχὶ: τοῖο ἐς 
ἐδε νπαη ἐπα τοομα γο ἴρηο ἐδε πομδε απὰ [ἦσο ἰ, ὁ., ἴο βᾶνε ἢϊ5 16. 
ΤΠΕ αἷῦ ἰβ οἰδαγεά, ρεσβδρβ βυ Ποἰμ Εν, ὈῪ ἀτορρίηρ {Π6 βϑοοοπὰ 

Πΐξοηιο, ΜΓ ΕΪΟΒ 18 δὴ οττοσ ὈΥῪ αἰ τορταρην. ὙΒεη πὰ νου]ά Βανο: 

«ἠομά α πιαη “κε ηις, ποϊἀΐπρ {μ6 πίρμοσὶ ῥοσίοη ἐπὶ δα οἱαίε, 
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α»ιἃ 50 σαγγγίηρ ργεαί γε ῥοη ΣΙ δ ος, 66 [γονι ἀαμρενῦ Απά εὐεη 
50, τοῦο ἰς ἐπε ταν ἴσο οοιυαγάϊγ απὰ δα5ε) ἐμαὶ τυοιὰ οπέον ἐπ 6 ἐδηε- 
Ῥὶε, ποί [0 ῥγαν οΥ οὔον δαογίβοε, δι ἰο 5ατὲ κεἰς 1 εἢ ΤὨΘ ἰδαρ]ς 
5. ἃ ὈΪδοε ἴοσ ψουββὲρ, ποῖ δῃ δϑυίυτα ἴῃ {{π|6 οὗ ἀδηρεζ. 

12. Αμὰ 1 ἀϊδοογηεξά, απὰ ἰο] πο Οοἀ καὰ 56»: κἰρι), 58ὸ ψῈ τῇδ 
Τεργοβοηΐ ἰῃς υἀπυβυδὶ ρίασα οὗ [86 πδραϊδνα ἰῃ [Π6 οτἱρίηδὶ. 
Ηον Νεβογηϊδῃ τεσορηϊβοα {πὶ ΘΒουηδῖδη βροόκα σἱϊδουΐ ἰη- 
ΒΡ γα ΓΙΟη 15 ἃ τηγβίοσυ. Ῥδϑγῆδρϑ 'ἴπ ἃ νΕΓῪ Βυμηδη ΜΑΥ: ΝαδΒο- 
τλΔ ἢ σου] ποί δοοδρὶ {86 σοιηδβεὶ οἵ ἴπ6 ὑγορβεῖ; 1 {πε ψογά 

Βδά Ῥεδὴ οἵ σοά, δ τηυβὲ οὔοϑυ; 858 ΒῈ τεΐιιβεα ἴο Βθάγκβϑη, ΒῈ 

σου οπἷν ᾿υβεν ἢΐ5 σουτβα ΌΥ ἀτγανίπρ πὲ σοποϊ βίο, σεγ- 
ἰδίην 7υϑδεά, [παἰ πο Οοά δά ρατί ἴῃ [86 πηεϑβαρθ.--- Ὸν {86 
ῥγόῤἤοον μὲ βροἕδ τρρηο πιο], αἴϊεσ ΒΟ γε βμου!ὰ εἐχρϑοὶ ἃ 

αἷἶαυβε κε, σαρης ἔγονι ἰδ οιυπ πεαγί, ἴο τλᾶκα δὴ δι Πεϑἷβ ἴὸ 
πὸ Οοά μαά 5εηὲ ἠὲγι. ΤΊ τλὰν θὲ ἴμαΐ ψε βῃουϊὰ τεδά: {07 ἐλα 
2γοῤλείοο5 καά φῤοῖεν [0 πισ, Ὁ. ἵ. οι ν. 14, ἀῃὰ ἴμυ8 Βε δά τε- 
οεἰνεά ναγηίηρ οἱ [ες ρἱοί.---αΑνἀὦ Τοδίαϊρ απάὰ ϑδαπδαῖαὶ παά 

μίγοά πρ!. ὙΠΪΒ ἰεχὶ τὲ πᾶν δοοερί 85 γβαβοη δ Υ οεγίδίῃ, 
τθουσὰ Ουΐδε κῖνεβ βοὴ νεῖσῃς ἴο ἃ ατθοκ τοδαϊηρ λαά κἰγοά 
α ημρμάθ. Βυϊ ΜῈ τὲ τυϊσῃς θεϊονε (μαὶ (86 ἔοες Βδὰά 

Ὀγρεα βενεσαὶ ρεορ]ς ἰῃ Πεγιβαίθπι, με οοἸ]εοῖϊἑνε ἴδγτὴ φημ - 
“με οἵ ογοιυνά σουϊὰ 5οδγοοὶν θὲ ἀρρ!εά ἰο ϑμδιηδίδῃ. ΕὙΓγίΒβεσ, 

18ε 5ἰδίεπηεηϊ 5 πε ββασΥ ἴο Ἐχρ] δίῃ ΘΠ θπιδίδ ἢ 5 αἰίειηρί ἴο 
Ἰεδὰ {μ6 ψονεγῃοῦ δϑίγαυν; ἴοσυ με ψουἹα βοασοεὶν ἴδκα βυς ἢ ἃ 
σουϊβα οἱ Πἷβ οὐγῃ δοοοτά. ὙΒῈ Ὀγῖρε ἐχρίαίηβ 5 δοϊίοῃ. 
13. 15 ογάον ἐπα! πα δὲ ὀγίδοά], ἴἰᾺ6 ΟὨΪΥ Ῥδγπαββίθ]ε τεπάθπηρ, 

δβονβ ἴῃε ἱπῃηροβϑι ὉΠ ΠΥ οἵ {πε ἰαχὶ. Τα ἴδοΐ βθεβ ἴο θὲ 8αῖ 
τὴς ψογάβ ἅτε ἃ αἰζἰορταρῆῖς γερο οη. [Ιἰ βυβῆοεβ ἴο ἀτῸΡ ἐθ 
ογάον ἐδαΐ, 580 γε βΒμῃουὰ Βανε ἐξ τοας ὀγίδεά ἱπ ογάον ἐμαξ 1 περ, 
εἴς. ΤΒε ταβί οὗ [88 νεῦβε σοηηδοῖβ αἴγεοιν ΜΠ  ν. 12, ἐχρ! ἰη- 
ἱπρ ΜὮΥ ΘΒοπ δ Δἢ γγὰ5 Εἰγεά: ἐπ ογάον ἐπαΐ 1 νη δὲ αἰγαϊά ἀπά 
ἄο ἐξμς απὰ εἴη, απὰ ἐϊ [Π| τοι δὲ ἰο ἔβενε [ογΥ απ εὐ παηιε, ἴπ 
ογάον ἐμαὶ “εν πηρ τοῤγοαοῖ τι]. ΜῊ ὦ σὲ τπὰν τεδὰ 7 
ἰμβίοδα οὗ ἐξ, (Βουρῇ Μ πυσῃὶ θὲ ἐχρίαἰηθα ὙΠ ϑοπλα ἰοτγοίηρ. 
Ὅο ἐδ σᾷπι ΟἹΪῪ ταεῖεσ ἴο Εἰάϊηρ ἴῃ [Π6 ἰδιηρία. 

Τῆς 5ἰπηΐῃρ πιυβὲ τείεσγ ἰο ἢ15 ἰδκίηρς δϑυϊαπὶ ἴῃ ἴῃς ἔδπιρὶο. ΤῊΣ 

Οἷς ΤὨΐης ἱμεη γοάυςεβ ἰο ἵνο ροϊηΐβ, βΒῃονγίηρ οοψαγάΐος, δῃὰ δηΐεγ- 
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ἵπρ ἴπε βαπείυατν. Α Ἰεδήθσ νῆο 5 ἃ οονασζά Ἵδῃ βοδγοεὶν ὑῆοϊ τς 
58] οἱ βἰδίβ ᾿1}]685 ἴῃς 5688 ἅτε νοῦν βῃῃοοίῃ. Νεὰ. σουϊά, ἱπάθοά, ξεῖ 
8ῃ εν] ἤᾶπὶε ἰ 6 ψγεγα Κποῦνῃ 85 ἃ οοναγὰ δηὰ 85 οὔ ΜΟ τηϊδυϑεὰ (Βς 

τερῖθ. Ἧνε υχὶρῃί νεῖ]! 5 κ ψμδὶ Βαῖτα ἰὰ ννουϊὰ ἀο Νεξ. 1 δ ἐπειῖες 
δβδὰ στουπάβ ἴο Βεᾶρ γτεργοβϑομεβ ὑροὴ Βἷπη. Νελ., ἰηάεθα, νγὰ5 {π||6 
οοποεζηθὰ πὶῖἢ τ μδὲ Ηἷ5 δμοπιίαβ ουϊ5ίἀς {Π6 οἰξν ταϊσμξ βὰν; δυὶ {μεῖς 

εβοτί ἴῃ (5 βίγοϊε νγᾶβϑ ἴο εδίκεη ἢΐβ ἰηῆπεποε ἴῃ {86 οἷἐν ἀπο [Βοβα 
ονεσ ὙΠοπὶ ἢδ σγυϊοὰ. Οηςε ρεῖ πἰπὶ ἴο 5ῃον εἰμι ἐν πᾶ {μεν πουϊὰ 

δᾶνε ἃ βίογυ ἴο εἰγουϊαῖε τς ἢ ψουϊὰ υηἀδεττηίης Ηἰ5 στεδὶ ἰπῆπεηοε δηὰ 
Ρονεσ. ΤᾺ Ϊβ βθοίίοῃ ἰβ ἱπιρογτίδηϊς θθοδυβε ἰΐ 15 [6 ἄγϑὶ ἱπεϊπιδίίοῃ τς 
δᾶνα {μὲ Νεῖ. μαὰ επεπλῖθβ ἴῃ {Βα οἰξν, Ἔεποπιΐθβ ἢοΐ ἀυπς ἴο δῖ5 δοῖβ8 

Ῥυΐ ἴο 54η}.᾽5 Ρᾶγ. 

14. Αποΐμεσ ἱπιργεοδίίοη 8 ρουγεὰ ουὲλ: δαραῖπδὶ ἴδε ἴτο 
Ὀγθοσβ (ο΄. 4551): Κεοριθηιδεν, Ο τιν Οοά, αγαΐμεί Τοδίαξ απᾶ 

ϑαηδαῆαΐ ασοοογαϊηρ ἰο ἐξεδο ἐμεὶν ἀφοἀ5]. Ὗε ποῖς {με δῦβεησε οἵ 
Οεβδοπι: ο΄. ἀῦϑεπος οἱ Τοδίδῃ, ν.. Α5 νὰ πᾶνε σειν “ἐς 
ἀθθά5᾽ ρεῦῆθδρβ Τοδίαϊ ἰβ ἃ ρίοββ. ὙῈῈ ὈΓΔΥΘΓ 15 ἱμαὶ Οοά 

ψουἹά ἀο ἰο 186 πὶ ἃ5 {πε Ὺ μαά νονεὰ ἴο ἀο ἰο ῃἷπι. Ηε 8515 
Ο(οἀά ἴο τεπλοηθογ {μεῖσ ον] ἀθθάς, ἃ5 δ μδὰ δεκοά ἴογ (Βς τε- 

τηθΡγαηςα οἵ ἰδ οὐγῃ τἱρμίθουβ δοίβ, ο΄. 5.5. ὙΤΒε τεβὶ οὗ {πῸῈ 
ΨΕΙΒΘ ΤΥ Ὀδ ἱπίεγργείεα ἴῃ ὑπὸ ΘΧΘΟΙΥ ορροβὶϊε βϑθῆϑεβ, 80- 
Τογάϊηρ ἴο {πε ἰεχὶ γε δοοερίέ. ΜΈ. τιᾶῖεβ ἰΐ ἃ σοῃευδΈοη 

οὗ ἴδε ἱπηρτεοαίίοη, θυΐϊ ἀϊγεοϊοά ἰονατά Νοαάίαϊ ἐπε ῥγοῤῥείοςς 
απά ἐδε τοδὶ οὐ {6 ῥγοῤ᾿οίς τοὴο τοόγο σοαγίπρ πιο]. ΤᾺΪ5 ἴ5. αἰδι- 

ουἱῖ, ἴοτ Βυγεῖν ϑΘῃεπιδίδἢῃ πουϊὰ ὈῈ παπηοᾶ δῃηά ποῖ ἱποϊυάθά ἱπ 
186 στοὺρ οἱ “1δε σεϑίῖ οὗ ἴδε ρσορδείβ.᾽ Αραΐπ, [με τηδδηΐηρ 

που ὰ πᾶνε οὐ ε τοῆο ἐγίοά ἰ0 5δοαγε τι6; “που ἢᾶνε ρμαϊ πια 

ἰπ ἴεατ," ΑΕΥΝ. ΤῇεἊ Ἐπρ]Π 5} ἰτγδηβίδίοσβ βίσονε ἔοσ ἰπιε}]]ρὶ- 

ἈΠ, θὰϊ [μαι τεπάεγίηρ 8 σεγίδι ἢν ποῖ εἐχίγαοΐδ!ε ἔγομι ἐπε 
Ηεῦτεν. Ουἷξε δποῖμοῦ βθῆβα ἰβ ψίνεπ ὈῪ 8 τεδάϊΐῃρ ἱῃ ὥἵ, ἰῃ 
ΜΈΙΟΙ [ἢ6 ΤΕΠΊΘΙΏΓΆΠΟΘ [οΓ Εν] οὗ ν. " ῬΕσΟΠΊ65 ΠΟΥ ἃ ΓΕΠΊΘΠῚ- 
Ὀτάᾶηςα ἴογ ροοά ἰοναγὰ {πε ῥγορβείβ, τοῆο τοόγε ρίοίηρ νι ἰσαγη- 

ἦι. Νε ἴῃ0β υπάεγβίδηά {με ομγϊββίοη οἱ Θῃεπηαίδῃ. Νοδαϊδῃ, 
ἃ Ῥτορμεΐεββ ῃοΐ οἴδβεγνίβα τηθηἰϊοηθά, γγὰ5 νουκίηρν ἴοσ Νεδο- 
τηΐδἢ 85 ϑμεπηαίδἢ γγὰ5 νογκίηρ δραίηβι Εἶπ. 58:6 τᾶν ΡῈ ἴδε 
Ῥτορβεΐεββ βυρρεβίβα ἴῃ ν. 13, γῇο ἀϊβοϊοβεά [με βδουγος οὗ ϑ8επι- 
δἰδἢ 5 συπηΐηρ δάνίςθ. ΜΈ {μὲ σμδηρε ἔγοτα ἱτηργοοδίίομ ἴο 
ΒΌΡΡΙςδἰίοη ἰβ8 βυγργίβίηρ, οα 16 ψ8Ο]ς ἴΠ6 Ἰατίεγ ἰηϊεγργεϊδιϊοη 
ΒΘΘΙῺΒ ὈΓείεσα! 8. 
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16-19. Το οοπιρ!εἰίοη οὗ (88 ν4115 ργοάιιοθβ σοῃβίθσῃδ- 
οι διιοηρς ἰΠ6 ΘΠΘΙΩΥ δηά ἔδασ δλοην [86 παϊΐοηβ. Ευγίμοῦ 
ῬΙοίβ ἃγὰ γσονθαὶθά ἱπ 7 γυβ816ηι.---1δ. 45 ἐ“ τυαὶΐ ιτυας σο᾽:- 
ῥίοἰεά ον ἐδια ποορέγ- "}ι} αν οἵ Εἰμ]. ἘἸ0], τηεπεϊοη δα οὨἱν ΒεΓα, 

- 5 186 6} πιοπίῃ, σοττεβρομαϊηρ ἴο Αὐρυβί-ϑερίεμαθεσ. ΤῊΣ 
γν8}} γὰβ ᾿οπιρίοἰοα ἰμεγείοταε ἀρουΐ ϑερίθῃρευ το. Οὐ “δὲ 
Ιν-βεοοπά ἀαγ}]. ΤὨΐ5 τϑοκοηΐηρ, ἴῃ βρίϊε οὗ {π6 τεργοαυσθα 
ΔΌΚΝΑΓὰ ρΒγαβίηρ, πλυϑί τηθᾶη {πε ρεῦϊοὰ ψἱτΐη τ πῖς ἢ {δὲ 
γγὰ}}15 ψεγῈ σαοοηβίγυοϊεα. ὙὉὙμὲ βῃογίημεββ οὗ [86 ἰἰπηὲ Πᾶ5 
δΙοιβεα ΜΟΠοΓ ἴῃ βοπ]Ὲ αυδτγίεγβ δηα βυβρίςίοη ἰῃ οἴμεσβ. Τῆς 
ψΟΥΚ ταυβὶ πᾶνε Ὀδεη ἄἀοπα ἢ δϑιοηϊβῃΐηρ ςοἰ τ γ. Τῇα 
ΘΩΘΠΥ ΜΕΓΘ ΟΟΠΒΙΔΗΓΥ βυγργίβεά δὶ [Π6 σταρί 4 ργόρτεββ. 1 
5θοιηθα ἴο [Π6 παδξίοηβ ἴ86 ψόοτκ οὗ σοά, ν. 15, Ὀδοδυβα σοποϊυἀοά 

σἱ Ὁ ταϊγαουϊοιβ βροθά. ὙΒΟΤῈ τγᾶβ8 δνεγ ἱποοηϊνα ἴοσ Νεδο- 
ταϊδ ἴο τυϑ} {με ἀεἔθηςεβ οὗ {δε εἷΐγ. ὙΒοτε νὰ5 εν ἀθ Εν ἃ 
ναϑί ἴοτοε δ ψοσκ, δηὰ 5Κ1}}γ ἀϊδιτ θυϊεα 50 85 ποῖ ἴο ἱπίογίεγα 

συ] οαςἢ οἴμασ. 7Οβερμυβ, ψ8ο 10] οννεα {μ6 54. ἱεχί, ψίνεβ 

ἴνο γϑδγ5 δηὰ ἔουγ πιοῃτἢ5 85 {με ἰ{π|6ὲ ἔογ {πὸ ΟΥΚ οἡ 186 νγ8}}8 
(4πἰ. χὶ, 5, 8). Τὸ [δὲ ἀαΐε Εἰὺ 15 οοττεοῖ, ἴ ττὰ8 1658 {Π8ῃ 5ἰχ 
ΤΔΟΒ 5 βίησα ΝΕβοη δ οὐϊαϊηοα ἰεανε οὗ ἀῦβεηςε ἔγοτι Ασίδ- 
ΧΕΓΧΕΒ, 21. Ηδε οοὐἹὰ {πογϑίογε βοδγοοῖν μάνα θθθη ἴῃ 76γυβαί θα 

ταῦ οἢ ποσὰ ἴδῃ ἔπνο πιοηῖῃ8. ὙΠῸ σ8ο]ς νεῦβα Ἰοοκβ κὰ [Π6 
ψΟΚ οὗ ἴῃς ΟΒτοηϊοϊεσ, ἀπά γεῖ βοῖηε βίαιετηεηΐ ἀρουΐ [6 νγγ81} 
15 πδίιυγα! Βετα.--16. Τῇδὶ (ἢ8 νεῦβα ἰβ Βορϑίβββ 88 ἰΐ βίδηδβ 
5 βΒδοσῃ ὈΥ ἃ ἔδί τὶν [1{6γὰ] σθηεσίηρ: ἀπά ἐξ τοας τοῆϑρε αἰ ΟἿ 
ἐμπεηιΐος πεαγά---απὰ αἱ ἰμδ παλίοτις γομρά αδομέ 15 τὐεγὸ αὐγαϊά, 
απά ἐδον [ε]} γγεα γ ἵπ ἐπιοὶγ ἐγες, απὰ ἐθον ἔπει ἐπα ἐπὶδ τοογᾷ μαά 
ὅτε ἀοης οἤῇ σοά. 

ΤΒετε ἃγὰ ἔῸ ταν ἴῃ ΜΒ ΙΟὮ τγα σᾶῃ οἶδα ἃρ ἴδε ραββᾶσο: (1) ΒΥ 85- 
Βυμλίηρ δὴ εἰ 5818 σι ῖς ἢ ἰο]ὰ (ἢς εἴεςξ ρου (με ἐπετν οὗ μεαγίης δρουΐ 
186 οοταηρ[εἰΐοη οὗ {86 νγὰ}15. (2) ΒῪ βιρροδβίῃφς {μαὶ “411 86 Ὡδίϊοῃϑ 
τουημα δρουΐ ι13᾽" 15 δῇ ἰηϊεγροϊίδιίοη ὈῪ ἴδε (Ὦγ. ἴο ψβοσὰ ἐποην δηά 
 ογεῖγμεν πετὲ βϑγῃ. Τῆς γεὰὶ ϑεῆϑε βδδῖὴβ ἴο δὲ: τοῖο ΟἹ ἐπερηῖες 
ῥεαγά, ἐδεν [61] φγεα!ν ἐμ ἐλοὶγ σιυη ἐγες, αν ἐδδν ἰοεγε ἐχοεούδέηρῖν αἰναϊά. 
Ιὴ {δὲ ἰεχὲ 88 ἰΐ βἰδηάβ, σμᾶ ἐδδν [εἰ γγοα!ν ἐπ ἐλεὶγ εγὲς, σὲ Βᾶνα 
ἴο 4ϑϑυ6 “μεν ἴο τοΐεσ ἴἰο {86 ἐπε} δηὰ “{μοῖγ᾽ ἴο (Βς παίέίοης. 
ϑυςἢ Ἰοοβεῆσββ 8 Βαγαϊν οοποεῖνδοϊε ἷπ βυςῃ 4 ττίεἶπρ 85 τὰ ΚΠΟΥ 
18εθ6 τρθλοΐγβ ἰο Ὁς. Ναὶ. 18 811 (Ὠγτουγίι ἀοϑοσίδίης ἷ8 ϑίγσυσρ]ς5. τ ῖῖἢ 
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ἃ Ρδγίϊουϊατ Θηεπὶν δηὰ “ἴἢς παιοηβ᾽ μᾶανε ῃο ρἷδοε ἰῃ ἴῃ βίογνυ. Τῆς 
ἰδιίίοσ μαζὶ ἰβ οἶεδτ.0 48 ἐχρίαἰποὰ δρονε, οἡ ν."", 188 δβαπά οἵ σοά 

δίοηβ βηδοὶθὰ ἰῃς [εν ἴο ἀο βυςἢ ἃ βιυρεπάουβ ψοτὶς ἴῃ 30 ἱμοσθάϊδ]ς 
ἃ {ἰπ16. 

117. Νοῦν ψὲ Βανε ἔυγί μοῦ Ἰἰρμΐ οα [8ε ἀεβρεγαΐα δἰϊεταρίβ οὗ 
Το Δἢ ἰο ονογίδγον [ῃ6 στεαί ἰεδάεγ; ἰοῦ ΤΟ ἢ Ὀδοοῖπθβ ἴΠῈ 

Ιεδάδγ ῃον ἴῃ ρίαοε οὗ ἴῃε ἀϊβογεάϊεαὰ ϑ5δηΡ4}1ῖ. Ὅσο 5]ρῃῖ 
ΠΟΓΓΘΟΙΪΟΏΒ ΔΙῸ ΠΕΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ΠΊΔΚΕ ροοά ρταπΊη Γ: αἶδο ἦρε ἐδο5ε 
ἄαγ5], τοῖς ἴμ6 νᾶρὺς τεΐεγεηοθ ἴο ἴῃς πγε, 8 Ἐχργεββίοη ρεη- 
ΘΓΑΙΎ τοΐεγτίης ἴο ἃ Ρεγὶοα ἰοὴρ δηϊεοβαάδηϊ, "παν ἰείδεγς ἴγονε 
μη ὕμάεαμ ποῦϊες ἰὐογε ροΐμρ ἰο Τοδίαν, απά ΤοδΊα)᾽ς Πεῖτεγ8) 
σαν ἐπ [0 ἐδοη). Α νίροτουβ σοττεβρομάθηοε νψγὰβ οδγγιεὰ οἢ 
Βεΐψοεη Τοῦίδη δηά ἴμοβὲ Εἰρῃ ἰη [υἀδδη αθαΐτβ, {π6 οὐ]εςεί οὗ 

ψΠΙΟὮ 5 ἐχρ ἰποὰ ἴῃ ν. 19», ἰο ἔπρῃίθη ἴῃ ρ»τεαΐ ἰεδάεσ. Ναῖ- 

ὉΓΑΠῪ (8158 σοττοθροηάθησε γ)ὲ5 σαγτίε οἡ βθογεῖὶγ. Νεβοιλΐδῃ 

ΤΊΔῪ Πᾶνε ἰεαγηδα δρουΐ ᾿ξ ἔτοτῃ Νοδαϊδῃ δηὰ [ες οἵα ργορμεῖβ 
(υ. 5. ν. 1. ὙὯΕ ρόνεσγηοσ οἱ δησίδηϊς {{π|ὲ5, ᾿κὸ [π6 ῥγεϑεηὶ 
ΤΌΪ]ΟΓΒ ἰῃ ἀδβροίίς σονεγητηθηΐβ, πλυϑί μάνα δὴ δχίεηβῖνε βεογεί- 

βεγνίοας ἀεραγίμηεηί. Νεμοιηδῃ παΐυγα! ν τεραγάβ (15 οοττο- 
ΒρΡοῃάεξμῃοε 85 ἀἰβίογαὶ ἴο ἷτα; [Π6 πηθγε πηεπίίοη οἵ 1[ἴ ϑῆονυβ δῖ5 
διετυάε.---18. ἐὸν νιαην ἐπ ὕμάαϊε τοογὸ οοπορίγαίονς τοῖεμ ἀἰηη, 

οὐ ψέγε θουηά ἴο Εἰπὶ ὈῪ δὴ οδίῃ, θαΐϊ ἴΠ6 56η88 15 θεϑί Ἔχργεββεὰ 
ῬῪ οοηϑρίταΐοτβ (ΒΏΒ.). Τμεϑε ψεγα (ῃ6 7 υἀεδῃ ΠΟ 65 οὗ ν. 17. 
ΤΠἼε σγϑάβοη μα οου]ά ἰηνεῖρ!ε 50 πιδην 76 78 5 πηδάα οἰεαγ ὈΥ ᾿ἷ5 
ΠΟΠΠΘοΟΙοη8 ἴῃ πιᾶττίαρε: [6 πριδοὶ [ τας σομεΐπείαι ἰο 5Πποκαρίαῇ]. 
ΘΒ ΚδηΪΔΗ ἰδ ἃ ΠΟΘΙ ΠΔΠῚΘ ἰῃ ΟὔΓ βοῦσοοβ, θαΐ (58 ομς οδη- 

ποῖ Ὀ6 ἰάθη θα ἀη168585 ἢ οηα παπηοά ἴῃ 43 (ς΄. ΟΒ6. 4. ν᾽. 
ΤῊ. τροῖ,"1). ΤΈι 15 εἰδασ [πουρῇ {μι ΘΒ  Κδηϊδῃ πιυβί πᾶνε θθθῃ 
οης οὗ ἴῃε ΟΣ ΠΥ οΥ οσσυρίοα βοπλα Ῥσγομλίηθηΐ ροβιτἰοῃ ἴῃ 
7εγυβαίεμι. ὙΒδη ἀραὶη ΤΟΡΔἢ μά οσοπίτίνοα ἃ τηττγίασα ὃ6- 
ἔνθ Πἷβ βοὴ Τομδηδη δηά με ἀδυρμίεγ οὗ Μεβϑμυ απ. (58ῃ- 
Ἀ41141᾽5 ἀδυρῃῖεγ τψὰ8 ἴῃ ψης οὗ ΕἸΙΔΘΒΙΡ 186 οὨϊεῖ ρτἹθβέ, 1.375) 
Τῆε Πδπι6 οὗ {πε ψυξεἶβ δῖ μοσ οἡἱν ἰ8 σίνθη, θεσαυβα με τνγᾶὰβ ἃ 
Ῥτοτηϊπεηΐ τηδῃ (ς[. Να. 3“. 5). Τὰ 15 θνβὴ οοηϊεπαάθα {παῖ δὲ 
γγᾺ8 ἴΠ6 σοΟΠΙΘΠΊΡΟΓΑΤΥ Βεδὰ οὗ {86 Βουβε οἱ Ὠανὶά (ΗετγζΖέεϊά, 
αεϑοῖ. 15γ. 1,384. 19, ΤῊΣ οοπίεηϊβ οὗ [86 σοτγεβρομάθηοθ ἅγὲ 
ΠΟΥ͂ ἐχροβθά. Ἂἰδο μἷς ροοάμεδς ἐδεν τὐεγε γοοϊπρ δείοτε φπε]. 
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Μοβὶ στεοεῖς ἰοχίβ ἢανε ψὲς τοογάς. ΤΠ ΜΤ. ἰ5 σοττεοῖ, ποσὰ 15 ἃ 

ΡΪαν οἡ Το 5 πᾶης, ΨΕΪοΝ πιᾶν Ὀὲ ἰγδηβιαἰθα “σοοάπαββ οἵ 
Ὑ ΔΈΝ ἢ.᾽" ὙΤῊΘ βδγοᾶβιῃ ἰ5 ενϊἀθηῖ. Τα ρυγροβα ψου]ὰ ρῥ] αἴ ην 

6 ἰο τᾶκα Νοδβοιηίδῃ {μῚηΚ ψῈ}] οὗ Τορίδῃ, Ηἱἰ5 εβογίβ πυυβὶ 
τβεγοίοσα μαναὰ Ῥεεῃ ἰῃ ᾿ἷπθ ἢ ΘΒοπλδία ἢ 8, ἴο ὑπάο [δε ρον- 
ἜὐθοΥ ὈῪ δάνίος ψΕὶςἢ Βα ἃ ἔγίεηαν ἀρρδάγαηςε.---ημ πεν τυογάς 
ἐλιον τοῦγὲ σαγγγὶπρ ἰ0 πηι]. ῬΕΓΒΔΡΒ τοογάδ ΤΑΔῪ ΤθΔῃ ποτε [ΠΔ ἢ 
δροεοῖρ Ἀοτε. Τοθίδ ἢ του 6 πλυςἢ πιοῦα σοποεγηθᾶ ἴο ΚΠΟΥ 
σι μαὶ ΝΕΒομ Δ} αἷὰ ἴῃδη ἴο ἤδαῦ ψμαΐ με βαἰά.---Τοδίαϊ 5ομὲ 
ἰείίογς ἰο [γἱρίμεη ηι6], ἰμδι 5, Ὁν (6 ΝΝΕΒΟμ Δ οὗἩ ἱπλαρίπαγν 
ἀδηρεῖϑ, Ὁ. 5. οἡ ν. 17. 

Ηδετα νὰ γεᾶςὶ Πα επὰ οὗ {δε Ἰοηρ βίον οἱ οὐβίδοϊεβ ρἰδοδὰ ἰῃ Νεῖ.᾽5 
Ρϑῖᾷ ὃν (δε ἀεϊεοτταϊποὰ εβογίβ οἵ ϑδηρ. Το. δηὰ σεββεπι ἰο ργενεηὲ δΐ5 
τεβιοσγαιίοη οὐ ἴῃς ἀείεηοεβ οἵ 7εγιι8. ΤῊΣ ϑβεοιίοῃ ἀθαιΐησ τῖῖ δα 
ψγ 8115 ἴῃ Ν. (215-74, οὐ την ας. 3, 5) ἰ5 το! ἃ ἰβίογυ οἱ Νεῖ. 8 ϑυζςεβθ- 
[υ] ἰμναγιίης οἵ 411} ἐμεῖσ ρ'οῖβι Τϑε σοσῖκ οἡ (μὲ νυ }18 15 τηεπιϊοπ θὰ οη]Υ 
ἱπεϊἀθηΐδ!γ. ὯΝ ε οδηηοὶ δρργεοΐδϊθ [με βίυρεπάοιυβ δοοοπρ ἰ5ῃπιοηΐ οὗ 

186 στοαΐ ἰοδάθσ υπ1655 ψὰ ἴδκα ἰηΐο δοοουπί ἴδῃς ἕδος ἐμαὶ {με νν8}}5 

ψεγα γοϑιογοά ἴῃ ἴῃς ἕδος οἱ στεδῖ ἀδηῆσογ δῃὰ οἵ οοῃβίδηξ ἱπίεγἔέεγοηςα. 

1. 122] (68 φχοδομήθη.---Ἴὸ.ιν 52] ΟΒΑΝ ἐν αὐτοῖς πνοή, ἑ. 6., Υ0) ὉΠ 

ΟΥ Ροββῖθ]ν πῦὶ, 88 τ Κ᾿ τοῦ. ΟΦ μαβ ἃ ἀυρ. ὑπελείφθη ἐν αὐτῷ διακοκπή, 
χαὶ οὐ χατελείφθη ἐν αὐτοῖς πνοή, θεδτίηρ πηοϑί σομνίηςΐηρ ἰεϑιϊ λον ἴὸ 

τι 15 τοδάϊηρ.---2. ΠΡ] Ἡ ῥεγοιμέαηεις [οοιι5 τΞὶ ἼΤΝΆ2).--τον 05]. Α ἀεῖ- 
ἱπίϊτε ρίδοε ἰβ ἱπαϊοδίϑα δῃὰ δες. βυσρεϑὶβ Γ}09.---8. πῸ"] ὦ μή ποτε, 
Ρτοῦ. Ἰροῦ.--τῦρ ιν] ὦ τελειώσω αὐτό, Ἡ τυονιεγο; (ὦ 5μον5 πινῦον.---4, 
"Ὁ »5"Ν] ας κίησ ἰῃ ΟΒΑΝ -- -ΠΙ Ἴ22] Φ κατὰ ταῦτα, Ἦ ἡμχία Ξεγημοπεης 
Ῥγίογονι. (Δ Ἰδςκβ ]} οὗ ν.", οῃς οὗ [πε γᾶγε οδϑ68 ἴῃ ψιϊςι (μἰ5 οὐ, πᾶ5 
(86 βμογίεβδε ἱεχί.---δ, "Ι Ἴ25] Ἰδοκίησ ἴῃ ΦΒΑΝ, ΤΕ 18. δὴ ΕἸγοηθουβ 
τερειἰτίοῃ ἔγοπι ν. 4.--ιπ Ὁ»9] Ἰαςκίησ ἰπ ὥβαν, ὦ" χέμπτον, 50 Ἰδοκίησ 
ὉΡ0.---Θ. ὋΝ Ἰ02.}} Ἰασκίηρ ἱπ ΒᾺΝ οἶϑνν. δἰγαγβ ὉΦ2, μου ἰοστηεσ 
͵᾽8 ῥῬσοῦ. οογγεςί.---ον τ ὈΣἼ2 2] ἰ5 τηεδηίηρεβ5 βεγο. ὦ δπὰ Ἡ Ἵοπηεοὶ 
τς ΙΟ]]οννίης, καὶ πρὸς τούτοις, τεδάϊης οὐἱγ πῦκηι; ἮΙ ῥγοῤίογ φμαηε 
εαμδανι.---Ἴ. κοῦ]  σμα ῥγαάίοεπί. ΟΦΒΑΝ ἵνα καθίσῃς ("Ὁ)).--Ἴ50] δ" 
ἐβασίλευσας.---" 5] (ὦ οἱ λόγοι ΞΞ ὈΝΣἼΠ, 90 Ἡ νεγόα ἧς ἴῃ δος.--- 
Ὑπὺ. ον 525] αἰ τα ἔγοσῃ ἴδ6 ἰην ἐδιίοη ἴῃ ν. " ΌῪ ἃ βἰηρὶβ Ἰεξίεσγ, σ ἔοσ “. 
ϑυγεῖν ἴδῈ νΌ. πιυβί Ὀς Αἰἶκα ἴῃ ὈΟΪΏ οα8ε8. 11 ἰ5 παγά ἴο Ἅσβοοβε, 85 
εἰΐμοσ παῖε βοοά 56η56.---ὃ. ὉΝῪ2] εἶδτν. ΟὨΪΥ ἴῃ τ Κὶ. 123 Φ ψεύδῃ, 
Ἕ τοηιροηῖς.---9. Ριη] ΟΒΑΝ ἐχραταίωσα; Φ" ἐχραταιώθησαν (αἱ χεῖρές 
μου); Ἐ οοηογίαυί.---10. ὍΣ} κι Ἡ ςεογείο, ΝΟ την Ὀς δὴ ἰπίετ- 
Ργεϊδιϊίοῃ οσ γεργεβεηΐ ὍτΟ π)ῦ. Ῥεγμαρϑ  ββουϊά τὰ. Ν"32) ΚΥΊΝ, Ὁ. 5. 
-ῦϑνηη) δὲς Ἰαςκίηρ ἱπ ὦ, δυῖ ὥς μας θύρας τ. ναοῦ.----Ἴ) ὙΠ... 5] 
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ΟΒΑν ὅτι ἔρχονται νυχτὸς φονεῦσαί σε -α ἼΣ τοῦ Μ2 5. Οὐ εχ 

βῃονβ ἴδε τερει το οὗ α ψοσὰ ὃν αἰϊίος.---11. ΦΒΑΝ χαὶ εἶκα τίς 
ἐστιν ὁ ἀνὴρ ὃς εἰσελεύσεται εἰς τὸν οἶχον χαὶ ζήσεται τ ἼΦΝ Φ᾿ΝΠ Ὃ ΠΟΚΝῚ 

ὙΠ ΓΛΣΠ ΟΝ Ν2), δὴ ἱπιρογίδης τεδάϊησς τ ῖςἢ 868 ποῖ τεοεῖνϑά τηυςῇ 
ποίΐοε.---18 ὅ. “5Ἵ] ΦΒΑΝ λόγος τε "51.--- ΜῊ ἼΣΦ Ἰρὸν τοῦδ]. Οὐϊδε 
ΒΔΥ3 ἸΓΟΪΥ (δαὶ [μ]8 ραββασε ἀεβεβ δὴν αἰϊετιρὶ δὲ ἱπίεγργείδιϊου 85 
ἰξ βἰίδμπάβ. Ὑβετε 15 υπάουδίοα ενίάεπος οὗ οσοττυρέϊοη, ἰατρεῖν ὉΥ ἃ 
ΠΟΡΥ ϑι᾽5 εἴτοσ. Φ οὔεγβ βϑοῖὴς δεὶρ; γε βπά: ἐμισθώσαντο ἐπ’ ἐμὲ 
ὄχλονβαν, ἡ, ἐ., ἸῸπ ὃν γρφ, Βαϊ (μ8 5οαγοεῖν τεργεβεηῖς ΜΤ. ὧν 
[858 ἐμισθώσαντο αὐτόν; (μαὶ σουϊὰ δ6 τηεγεὶν Ἰπυοθ, δηὰ ἔμυ5 ψὰ Βανε 
ἱπίο  ὈΠΠγ. οφ ἸρῸῦ 8 ἐχρ  !οα0]6 85 ἃ οᾶβε οἱ ἀϊϊίος., δὰ μνὴ ἰ5 πε 
ταϊβρδοθά οδ). οἵ ἰε νῦ. Τῆς ᾿εαϑὲ σὔδηρε ἴο τηδκε βεῆϑε ͵β ἴο οτῃ. 

ἹΡΌΝ. τον] αἴξεσ ὦ τά. γγνην.---14. Ὁ)Ν2)5] ΦΒ τῶν ἱερέων.---Οὐ κ΄} ὧ" 
ἐνουθέτουν ΞΞ- Ὁ)))2Ὁ, αἰνίης δη εηἰίγεϊῖν ἀἰδεγεπε βεηϑβα.---16. 53] ἰδςκ- 
πα ἱπ Φδβ; ἰδὲ ποτὰ ἰ5. ὑπηθοσββασυ. --ΟΓν}}Ὲ .. . 5. ὦ Μᾶ8 φόβος 
(Φλ φ. μέγας) 85 50]. οἵ δ0"». ἘΦ τεπάετβ εἰ σοποίάεγεμ ἑπέγα σενεοίρεος. 
Ὀιβουϊε 845 ἴδ6 ἰεχὶ 5, μεθα ναγίδηϊβ οῇεσ πο δεὶρ.---17. Ὁ522]. 

ραν ἀπὸ πολλῶν -- Ὁ.313.---ὈΠΥῺΝ] 58[. ἰδοκίηρ ἴῃ ΦΒΑΝ, 50 ἘἩ, νος ἢ 
888 ρμώϊε εῤίοιοία.---18. ὦ δάἀάβ ἰο επὰ οἱ ν. εἰς γυναῖχα -- πφκὺ, 
Ὠδραβϑάγυ 8ςο. ἴο Ηεῦ. υϑᾶρε.---19. ὈΓ2Ὸ] ΟΒΑΜ τοὺς λόγους αὐτοῦ -εὸ 
γι, Οὐ τὰ συμφέροντα αὐτῷ. 

715. ΤῺ ἄοογβ ὅζὰ ρυΐ ἴῃ ρῥἷδοθ; α σιεγά 15 βἰδείοπθα ἴο 
ψαίο (Π6 ραίθ8β. Οἱ δοοουηΐ οὗ (6 τηδρηίτἀδ οὗ (86 6π-᾿ 

οἷοβθά οἱΐγ δηά ἴθ ραυοὶΐγ οὗ (6 ἱπμδρὶϊδηίβ, ΝΟΒοσίδἢ 
08115 ἃ ξο,ΘΓαΙὶ ΔΒΒ ΘΠ ΪΥ.---Ἴ. ΤῊΪβ ἴ5 (ῃ6 ἢτβὶ μαζί οἵ ἃ ἴεγη- 
Ῥογδὶ βεηΐεηςα; σμά Τ τοας τυλόρ ἐξα τυαἱΐ τοας διε απᾶ 1 καά 
δε ἩΡ ἐπα ἄοονς, αμά ραϊοξοοῥοτῦς τὐεγα ἀῤῥορἐοα]. Τὸ 115 δε 
ΕἸ γοηΐοϊεσ νγὰ5 ἱγτεβιβεῖ ν ἄγανγῃ ἴο δα {86 σοπιρΙοίίοη οὗ ἴΒς 
{πο απὰ ἐδε εἴπρεγς απὰ {6 1 ουϊο5] (50 ὅτὰ. 71 1ξίοη, 264), ψἘο 
μά ποίην ψβαΐενεσ ἴο ἀο ἢ (δε Ργεβεηΐ 5ἰἰυδοη. ΤῈ 
βοίεἰπς ὑρ οὗ {με ραΐδβ 15 σπθη ]οηθα ΟὨΪΥ ἱποϊἀθμίδ!]γ, 845 ἃ 
βεοοηᾶ ποία οὗ {ἐπι δε “ἀπε νν8}} τγὰβ θυ}. γὲ ἀο ποὶ 
Κπονν ΏΘη {πον ψοσα σομηρ]εἰθά, ρσοθὉ]ν ποὶ ψτη τΒς δ[γ- 
ἵνο ἀανϑ οἵ 615, γε Βαᾶνα ΟὨΪΥ περαῖνε ᾿πέοστηδίίοη ἴῃ 6', Τῆς 
ἐνοηΐβ ἀοϑοσ θοα σεγίδίην ἴοοὸκ ρίασα Ὡροὴ {μὲ βηϊβμίηρ οὗ (86 

ξαΐεβ, {πογείοσα βοοὴ δἴϊζεγ [ῃ6 βίογυ οἵ ςσ. 6.ἀ. ΤῊ ρψϑΐεκθερεῖβ 
ψ ΕΓ σμαγροα 1 {πὸ ουδίοαγν οὗ {με ραΐα5, ἀπ σΕγΙ ΔΙ ρεγ- 
οστηθά βοπὴθ ρο]ῖςε ἀυ165.---2. Το 1 σοηημαπάφά Ἡαπαριὶ τῖν 
ὑγοίλον απά Ἠαπμαπίαϊ ἐπ6 σαῤίαΐῃ οΠ {δὲ {ογίγεδ5 ἐπ 7εγμδαϊερὶ. 
Οη Παμαπὶ υ. τ. Οἡ [ογίγεος Ὁ. 28, Το ἔογίγεβϑ γᾶ5 ργορδὶν 
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ςοηποοίοα τ {86 ἰοΙρΡ]6 δηὰ ψγα5 ἀουθε1655 {86 τα] αν ᾿οδά- 
αυλτγίοτβ 88 Μ)71ὲῈ7]}} 85 {με 5εαῖ οἵ σονοσῃηπιεηῖ. Ἡσηπαπίαϊ 15 ἃ ἸδτὴΒ 

Σοουστίηρ ἐγεαυοηίν, ΕΖτγ, τοῦδ Νὰ. 35 Ὁ τοῦ 1212... Ψ͵ΒΟΙΒΕΓ 
ἘΒεβε ἀγα 8ἃ}1} αἀἰβεγθεηΐς ρϑίβοῃβϑ, ἴ 15. μασγά ἴο βᾶγ. ΕἼἸΟπὶ {86 
Ῥγεου αν οἵ Ηῖ5 τπεπίϊοη μετα ἴ 15 ἀρραγθηΐ {μαΐ {815 ὁπὲ 
ςδπποὶ ΡῈ ἰάθη βοα Ὑ 1} δὴν οἰ ογ.-- ΝΕ Βα δ Βδά ρίνεη Ηἰπὶ 
8. Ῥοβιτἴοη οὗ ἔγυβέ οῃ δοοουῃὶ οὗ 85 σβαγδοῖογ, 707 [6 τοαϑ {κε α 
γπαη ο[ ἱγι}], ἀπα 50 ἀἰεγεηῖ ἔγοσμη {86 ᾿γίπρ ὑγορμεῖβ δὰ Ἷοοῃ- 
βρί πὴρ ΠΟΌΪ65; δῃὰ Ὀθοδυβε οὗ μἷβ γε! ζίουβ Ζεαὶ, απά ἐδ {εαγεά 
Οοά πόνο ἐδμαρ παρ}. Ἐφαγίηρ Οοά 15 Ἀδτα [ο]οσίηρ Οοα᾽ 5 ψ]}}, 
τοί Ἰ᾿ἰνίηρ ἰῃ ἀτεαά. Νεβοπ δ ἀοε5 ποῖ περά ἴο ρῖνε ΔῊΥ Γεᾶϑοῃ 
ἴον [86 5βεἰδθοξίοη οἱ Ηδπδηΐ; ἰξ βυβιοοαά ἰμαῖ ἢ6 γγὰβ [ἷβ. οὐ 

Ῥτοίμεσ.---ὅ. Τὸ {μεθα ἰγυβυνου νυ οΟβίοοτβ ΝΟ πυ8}} 5. ΟΓάοΓ5 
ἅτ γίνθη ἴοσ {δ βαΐειυ οὗ [88 εἰϊγν, ἐδ ραϊὲς οὔ 7ογμδαΐονι 5μαϊ 
ποί δὲ οῤῥεμεά τ»: [16 φμῃ 5 πο]. ὙἘ6 {{π|6 5 ποῖ νεγὺ βρεοίῆς, 
Βαϊ {δε οοπαϊιίοηβ που] θ6 τηδῖ βοιὴβ {{π|6 δἵζεγ βιιησίβε.-- -ἼΤΠα 
ποχὶ οἰδιιβα 15 οοστυρί. ΕἼοπι μὲ ρατὶ ΜΕΘ 5. οἰθαγ, ἰεὲ ἐδεηε 
εἷοξο ἐμ ἄρογς απὰ ϑαν ἐβ6ηη}, γα δῇ ἰηἴογ {μαῖ [Π6 σοττυρῖ οἰδυβα 

τηυβῖ Βᾶνα ἰηἀϊοαϊοα (με {ἴδ ἔογ βῃυςζείηρς π6 ραίεβ. Βαϊ οὐγ 
ἰοχὶ μὰ58 απά τ» ἐπ} αγὸ οἰαπαάϊη), Ὑ ὩΪΟΒ 15 τηθαπίηρ!εθβ. ὦ 
[ιᾶ5 88 ἃ βυρββείίυίζε: σμὰ τολῆϊο ἐμὸν αγὰ 5411} τυαϊοδήπρ. ΤῊΪ5 5 
οἶθαγ ἴῃ 1561, θα {μ6τα ἰδ ὩῸ δηϊθοθάξηϊ ἴο {π6 ργομουῃ, ἔογ {86 
Βυατά ἴ5 πηοη!]οηρά ἰαῖοσ. ΜΙ Βουΐϊ σμδηρίηρ 86 ἰοχὶ ταυςῇ, 

6 ΤΩΔΥ χεὶ ροοά 86η86, τολήϊα 1 ἰς σε} οἰαπάϊηρ, “11 τεξεστίηρ 
το {86 50η, δηά (86 της ἱπαϊοαιεά 15 [μδη 5ΒοσγΕ  υ Ὀεΐογα βυηϑβοῖ. 
ὙΒαὶ οοττοβροπαϑ βυ 180} [ἢ [6 ΒΟὺΣ ἴοΥ ορεηΐηρ {ΠῸ ραίαβ. 
ΎΒε ἄοοῦβ ψετα ἴο δ6 Κερί βεούγε!υ [δϑίεποά Ἔχοερί ἀυσίηρ ἴῃς 
Βουβ οὗ Ὀγοδά ἀδυ]) ρα. Ιηβίεδά οἵ λό σἰαἐίομθα] στὰ ταυβὶ γοδά 

Εἰ Βογ 1 σέαϊἑομοά οὐ σἰαίίοηε γέ, Ῥτθῖογα [86 ἔοσπλογ.- --σμαγάς 
οἵ ἐδε ἱππαδίαμς οἢ «]οεγμδαίοη!. ὙΠ6΄ ρτεαὶ αἰ βησυ τ ἴῃ 85 
ἘΓΕΔΟΒΘΓΟΙΒ ΟΟΙΏΤΑ ΠΗ τγ85 ἴο Βπά τηδη ἐμαΐ οουἹά δε ἰγυιεά. 

 ὙΒοβα γὃδῸ Ἰνεά ἴῃ {86 οἷν σψουἹά, δἱ 411 ενθηΐβ, Βανε 188 

βίτοηρεδί πιοίνε ἰο δε] 1γ.---αοῖ ομα τ εὶς τοαίο ἢ] 58ονβ 
τμδῖ {ποῦ νγᾶ5 ἃ γορ! 8Γ σα ΠΠἴαγν ογραηίϑαιίοῃ; (86 συιαγάβ ΜΈ σα 
αἰν!άἀεὰ ᾿πΐο πψαίομοϑ, θεΐηρ οἡ ἀπ ἃ σεγίαϊῃ πυπιθογ οὗ ΒουΓβ 
Θδοἢ ἀδΥ.---Απά φασὶ ὁπ ἦη [γοηὲ οἵ κεἰς ἤομ56} βουηᾶβ {Κα [ῃ6 
νοἷςε οὗ (6 (Βγοηίοϊοσ. ΤῈΣ ρυδγαβ πηυβὲ πᾶνε Ὀδδη βἰαιοποα 
οἡ ἴδε νγ8}18 ἂπά αἱ {με ραΐθβ; ἴοσ 1 Ὺ ΕΓ ἢοΐ 50 τυ ς(ἢ ρΡο- 
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Ἰἰοαπίθη 85 β5θηϊγ65 ἴο ψαίοῃ δραΐηϑὶ αἰίδοῖς ἰτοπὶ ἴῃ Ἔπα τιν 
ουϊδῖ4ε. Τὶ ἰ5 ἀουδε] ψΒΘΙΒΟΣ 85 γοὶ {μετὲ εγα Βοῦβεβ ἴπ 

ΨΒΙΟΒ (ΠοῈῪ οου]ὰ Ἰῖνε, υ. ἐ, 
4. Ηκτε νὰ Ὀερίη ἃ ποὺ βεοίΐοῃ, ἀθδιηρ ἱΓἢ (Π6 Βράγϑεηεβϑ 

οὗ (88Ὲ ρορυϊδίίοη. ῬεΓαΡ5 βοηρβ {Πκὸ Ῥ8. 127, 128, ΨΈγῈ σοτη- 
Ροβαά δἱ (85 ρεσίοα Ὁ. ἃ ροεῖ ψῆο γγ85 συτωραίβεῖϊς ψῖῖ Νεδο- 
πιΐδ.---Λσιν ἐδ οἷν τας τοἱάς οὔ παμά5]. ΟΥ̓ παπάς 15 οταϊἰεὰ 
ἴῃ Φὦ Ῥεοαυβε ποῖ υπηάεοτβίοοά. ὙΗΘ ῥἤγαβε οὐδε οὔ κακάς 15 
σοιητηοῃ, ἡ. 344 7. 1819 15, 2218 3211 1 (ἢ, 45 5. τοφ 5, Τῇ] 

15. ὑγϑάϊοδιθα οἵ ἰαπά, οὗ {με 568, δῃὰ οἱ βίγεαπιβι ΤΈΣ τπεδη- 
ἴηξ 5 ρίνθῃ υϑυδ!ν 85 νας ἰῃ ὈοῚἢ αἰγεοϊίομβ. [Γἔΐ τε] τθδη5 
ψῖάα ἴῃ 811 ἀϊγεοιίοηβ δηὰ 5 εαιίναϊεπὶ ἴο ἰομᾷ απά ὑγοαά, οἴμετ- 
τῦῖβε οἵ λαπάς που] δά ποι μΐηρ ἰο τοΐάε.---- ΑΔ φγεα!] ἐταρμδϑῖϑεβ 
186 οχίθηϊ οὗ {Βε εἰζγ, ἀῃηὰ τλδῖκεβ δὴ εἴεςϊνε οοπίγαβι σι (Βς 
ζο!]ονίηρ: δμὲ ἐδδ ῥέοῤίε ἐμ ἐς ηνοί αγὸ [σι]. ὙΒοΘῈ ψ}ο δείυ- 
41} ᾿ἱνθά ψἱ ἴῃ [Π6 οἰ 8115, ἔγοσα βοτὰ {με συάγὰ δὰ ἴο Ἀὲ 
δ] βιεά, τγοσα ἔενν ἴῃ πυμαθογ, πα θεβί 65 ψογε οὈ]ρϑά νἱγίυδ!ν 

ἴο σδρ ουΐ, ζ0γ δομδες μαά ποὶ ὅδεη δι]. ΤῊ βρὶϊε οἵ (μἷ5 ἴῃ 
ΟΒγοηΐοϊογ μδά δας βε  ΓΥ βίδ οπθά ἴῃ ἔγοπέ οὗ μἷβ Βουθε, ν. 3! 
ΤῊΪΒ βἰδίεσηθπὶ 15 δυι μοηξίς ἀπά ἱπιρογίαπί. ὮΒεῃ Νεβεμδῃ 
ΤἂπΠ16 ἴο 7εγυβαίαπὶ μῈ ἔουπά {με (εΠῚΡ]6 τεϑίογοά, ἀπά {μδὶ νγὰ5 
ΡΓΔΟΙΟΑΙΠΥ 411 ἔμογα νὰ8 οὗἨ 76γυβαθπι, 580 {πε οἷἵυ ψγὰ5 ἱπάεοά 

ἴῃ τυΐη5, 25. ὙΠδ Βουϑε5 γοξοστθά ἴο ἰπ Ηρ. ᾿' τᾶν ᾶνθ Ὀθεῃ 
στ βουΐ τΠ6 οἶϊγ. ὙῈΘ πον 148} μαά Ῥδεὴ θυῈ ἃρ οἡ δρτὶ- 
οὐἱζαγαὶ [ἴπ65, ἃ ὨΘΟΟβϑασΥ ΟΠ θη ἰπῃ ἃ ΠΟ ΠΟΙ ἱν, δηὰ 
νὰ5 μου ἃ Βεδἀυδγίετβ. ε οδὴ 566 οἰδαγὶνυ ἰ8αὶ Νεβε- 
τηΐδ 5 πιϑϑίοῃ νγὰβ ἴο σεϑίογε [εγυβαίθη. Νοῦν ἰμ6 οἷν Βδά 
νν.8}}15 ἀπ νγᾶ8 58ἴ8 85 ἃ γοϑίδηςβ, δῃηά 50 ἴ8ε ὑγόθ]επι σοηίτοηϊ- 

ἱπς Νεβοιδῃ τγὰβ ἴο ἰηάυοε Ρθορ]α ἰο ᾿νε 'π {88 οἷἵν δπὰ ἰὸ 
866 ἰδαί {πον Βαά Βοιιϑεβ ἰο ἀεὶ] ἴῃ. Ης ρῥτοσεθάβ ἰο ἴδκε 
τηθαϑιιγεβ Δοςογάϊηρὶγ.--ῦ. 4πά μῖν Οσοά ῥμέ τ ἑρηο νῶν πεατί]. 
Ῥουθδέ[ε585 μα μά δαγηθϑεὶυ ροπάεγοά ἰῃ8 στᾶνε ὑσο]θπὶ οἱ [15 
στοαὶ Ἐπιρίυ βρᾶςθ βῃοϊοβθα ψἱι γ4}15; ἔπθη [ἢ 5 αΟἢ σΟμλ65 
ἴο Εἶπ, 85 ἴο ΠΥ δαγηαϑὶ 50015 ἴῃ δηοίοηΐ {{π|6ὲ5 δηἀ τηοάεγῃ, ὈῪ 
1ηβρί γα οη.--- μά 1 αϑϑοριδίοα {6 ποῦϊος αμὰ {δ|6 γμΐεγς απὰ [ἠὲ 
ῥεορ[6)], αθιὰ ἴμθη (μ6 ΟΒγοηίοϊοσ, ἀθοϊαϊηρ ἴο διίδοβ ἃ [ἰδ οὗ 
Πᾶπι65 αἱ ἢ 8 ροϊηΐ, πιδκεθ Νεβοιη δ 58. ΔΡΡΓοΟργδίευ 70 
ἰαξῖηρ ἐμοῖγ ροπραϊορίο5]. ΝΕΒοΙλΐΔ 8 Βδά ἃ νάϑιν αἰεγεηΐ ρυγ- 
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Ροβε, ἐογιυπδίε!ν τεοογάθα ἴῃ πιοϑδὲ Οτεεὶς ΚΊ55., ἡ. 6.) [07 ὦ 005- 

7ογεμσα. Τὸ ρτγονϊ ἄς ρξορὶε δηὰ ποιιβεβ ἰῃ 186 οἰΐν {86 ζονεσῃογ 
ποοράβ {με ᾿ο-ορεγαίίοη οἵ ἴδε ρβορῖίβ, δῃὰ ἱδβεγείογε ῃς 815 ἃ 
τοδὶ ΔββοΊ ΡΥ ἴο Τοοηβίεγ [Π6 ΡῥΓγΟΌ]6πι.---ἀπά 1 [ομπά {με 
εεηϑαϊορίοαὶ γοσογά οἵἉ ἰδοσο τοῆο σαηιθ με ἐμ ἰδ 7ογηιον ἰΐρεσ, ἀπά 
7 [μὰ νίμϑη ἐπ ἢ. ὙΠΙ5 15 (6 ΟΒτοηίο]ογ᾿ 5 ῃοίΐς ἴο οοππεοῖ 

186 ῥγοοθάϊηρς ραββαζε στ Ηἷ5 581. Ηδγθα γὲ 58} [4Γ6ν76}} 0 
ΝΕΒοΡ Δ ἀπ ἷ8 τουκ ὑπ1}} νὰ γοδοὶ ο. τ, ΠΟ Ὦ ἀαβοσῖθε5 

1δς εβοτί ἴο βεουγε τεβϑιἀθηῖβ ἴογ [6γυβαίθτη δηὰ ἰπεγείοσε ἀϊ- 
ΤΟΟΙΥ ο] ον. 

ῷ. π25] ΟΒΑΝ τῆς βείρα, βάρεως", Ἡ ἀοημις.---  ννὉ}} ΟΒΑΝ ἐν 1. 
Τα ὑσερ. 5 ἰδοκίης ἰῃ ὥν; Ἐ ἀε.---8. ὙΝΤῸ ΟΥ. τὰ. Ἰδνη].---οντον Ὀλ “»}} 

ᾧ καὶ ἔτι αὐτῶν ἐγρηγορούντων -- Ὁ Φ ὉΠ Ὑνι; Ἦ οἰεσμς αὐΐμο α5515- 
ἱεγεθῖ. ΟΣ] 8βου!ά τὰ. "ΟΡ Νὴ Ὑ..--τν τιν] ΒΆΝ σφηνούσθωσαν -- ὕ}), ἀσ- 
φαλιζέσθωσανἷ: -- τιπν͵. Ἐ ορῥίαϊα.--- ΡΓ}] τὰ. Ὑτορτν οὐ δείίεγ ΡΝ. 
--4. ον γὩπ.) ὦ πλατεῖαβαν -Ε χερσὶ.---δ. »ὉΝ] ὦ ὁ θεός.---Φτοττῦ] 
διὰ Ψπι"] εἰς συνοδίας Β᾽Ν -- χγχρυ. ἮτΩ γεσοησογοης δος. 

γό-8:4 ἷἱβ ἃ ἀυρίϊοαΐο οὗ Εζτ. 2-3:. Τῆς ποῖε8 ἀγὲ ἰουπά ου ἴδε 
ἔοττηες ραβϑβϑᾶσε. ΕῸσ οοηνεπίεηοςε οἱ τείεγεηςε, ἃ [80 ]ε οἵ οογγεβροηά- 
πρ νν. 15 κίνεη. [πη ἔδε 1138 οἵ {με Νείῃ. (ΕΖ. - Ν...-) (Πα ν. ἀϊ- 
ν᾿ βίοῃϑβ αὶ ποΐῖ ἴθ βᾶτὴς ἴῃ 186 ἔπ|Ὸ ΓΕοδηβίοηβ, δηὰ ἱβεγείοσε ἴῃ ἰδὲ 
Ραχὶ (δε 180]6 18 ΟὨΪΥ ἀρργοχί πιδίεἷν Ἵοοστεςί. 

᾿ 
2 
3 
4 
5 
6 

γ 
8 
9 
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ΝῈ. 11. ΤΗῈ ΡΙΒΤΒΙΒΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΡ ΡΟΡΌΠΑΤΙΟΝ ΟΣ 
Τύρα. 

Ύδεῖε ἀγε ἴδγος ραγίβ ἴο {δε ς.: (1) ΤΣ ἀγαξίηρ οὗ ρεορὶς ἴο ἵἵνε ἴῃ 

7εγυ5., νν. "6; (2) ἴδε |138ὲ οἱ ἴῃς τεβίἀδηῖβ οἵ ἰδς μοὶν εἰΐν, νν.»."; 

(3) ἴδε ἰονῃβ οὗ 86 Τυάδδῃ ῥγονίηςε, νν. "9. ΤΈε [15ἰ 8 ῥασαῖ. {δδὲ 

ἷπ ΕΖσ. 2 τὸ  Νε. γ9-15, ΒΟ 1818 οονεγίῃρς Ἐββεη δ! [86 5ᾶπηὶε οἶδβϑεβ, 

ἰαϊν δηὰ ἰετρὶς οἰῆςεσβ. δῃὰ Ὀοΐὰ οοπίδί πίῃς ψοορταρ ῖςδὶ 85 με] 

85 βοηῃδαίοσίοδὶ τηδίογίαὶ. ΤῊς 113. θείοσε 8 18 εδυίϊεσ, ἴοσ Βεσε τε δπὰ 

Ῥυϊ ἃ Ββαπάίυϊ οἵ Ρεορίε εἴπ [εγυβ. (1,40Ὸ ἰδ) δηὰ ὑπεὶγ ὑγεβεπος (δε 

τεβυϊε οἱ Νεἢ.᾽5 βρεςίδὶ εβοτίβ, σε (ΠῈ χγεαὶ πιδ)οῦ εν οἵ ἴδε ρεορῖε 

Ἰνε ἴῃ [με βίος ἰονῃβ, 33 οἱ νας εγε οοουρίοα. Απά γεῖ ᾿ξ οδπ 

βοδοεῖν 6 ἴῃ 115 οτ ί παὶ ἔοστα, βίπος ἰΒς εἰαδογαίε σεηεἼδίορν οἵ ἰδε ἴεν 

οἰδηβηιθη πδγηοὰ σουἹὰ μανὲ 0 ρἷδος. ὦ Ξῃονβ ἐσρϑηβίοῃ 5ἴπος ἴδῃς 

1158 νγᾶβ πηδάς (866 ποίεβϑ). ΤΠε ἰοχὲ [858 Ἴογίδίηϊν βυβεγοὰ ἔγοπι οοῖ- 

τυρίΐίοῃ, 85 5 ενϊἀδηοθὰ ὃν οοπιρασγίϑοη σἱτ (Β6 ῥάσα οὶ ἴῃ τ (ἢ. ο, 

δηὰ ἰξ [α5 αἰϑο βυβεγοά, τὸ τδην οἴμεγ πυτίτἰησβ, ἔγοσι με μδπάϑς οἵ 

οὐϊίοσβ. ὅν. "!- οοπησςῖ ἀΐτος εν τ ἢ γ55, οὶ τ 8 7755 85 518. (σεςοῖ. 

11,») δῃὰ 5πι. ({ἐείθη, 3) Βοϊ ἃ, δῃηὰ 5ῆονν {86 πιεαβυγεβ δάοριο ὃγ [δς 

ΔΘΘΟΙΔΌΙΥ ἰο ϑεουγε ἃ ρορυϊδίϊοῃ ἴογ {86 πεν τ]ὰ εἰν. Ἐν. [88 

Βδθη [ο]]ονοὰ Ὁν ταδην βομοΐδγβ ἴῃ (με εϊϊεῖ {μὲ {86 τεΐεσεηος ἰ5 ἴο 

ἴδε ἄγϑβε βει]ετηεῶξς ἴῃ ἴῃς (ἴτας οἱ Ον. Ὑδὲ ραββαρε 8 ποὶ 90 ὑδαϊγ 

Ρἰδοοὰ 88 ἰδδὶ Ἵοοπίεμιϊοη σψουἹὰ γοαυΐγε. ΤΈς ἰδὲ σοι [οΐϊϊονν, 

νν. .", ΟΥ̓ ΣΙ ΏΔΙΠν οοπίδίηοα (ἢς πδπιθ8 οὗ ἴμβοβαὲ ψῆὸ Βιδὰ ἰδίκδη γεϑὶ- 

ἄεπος ἴῃ ]εγυ8. Τῆε τεβί, νν. "5:3, 8 δῇ δρρεηάϊχ ἴο βῇον δε ἀϊς- 

εὐδυϊίοι οἵ (δε τεπηδίηεν οὗ ἴδε βϑορὶἊ ἱπ ἴῃς ργονίῃος, δηά 580 οο;- 

Ρἰεϊῃς ἰΒς τεοογά. ΟἹ {δε Ὡδπιδβ 3εὲ 51. ζέίοη,, 5., Ἰοβί. Ἡγἐοὰ.":5. 

Μεγ. Εν...5.. 

1. Απνπὦά ἐμὸ οἰέείς οἵ διε ῥεοῤὶε γοσί δά ἐπ εγμδαϊονη). ὙΒδὶ 
ἀεβουῖθεβ {Π6 σοπαϊ ἴοη ἤθη {Π6 Δ5ΘΟΠΊΌΪΥ οἵ γ5 ταδί; {πε οϑῆςΐαὶ 

οἴδββεβ δίοπε γεβι δὰ ἴῃ 7εγυβαίεπι. ὙΠΕγα ἃγα ἱπα!Ἰοϑ οἢ5. Βοτα 
δῃ4 [Πεγὰ ἴο βυρροτγὶ [158 βἰδίειηθεηϊ, βυ ἢ 85 {πΠ6 βϑογεῖ οοστο- 
Βροπάδβηςσε ἢ ΤΟΡί ΔΒ, [μ συ] ηρ οἴ4556ε5 θεΐηρ {πὸ [ον 158 ρατίγ. 
ΤΠε ψεδι Πΐοῦ ρϑορὶς, Βεΐῃρ ἴα ἴῃ πυτῦθογβ, πυὶρῆμὶ ᾿νε ἴῃ (ἢ ς 
εἷἰϊν, 6 [μὲ ψογκίηρ Ρθορ]α γοπιαίηθα οἡ [86 5301] ἔγοσῃ σοὶ 
{πεν ἀεγῖνοα {δεῖν Πἰνίῃρ.---Αμά ἐπα τεσί οὔ ἐλε ῥεορἶεὶ], ἴῃ οοῦ- 
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{ταϑί ἴο {86 ργεοβάϊηρ, Βθῆσε {86 σοπηπιο ΡΘΟρΪΘ, οαϑέ ἰοίς ἰο 
ὄν ὁπ ομέ οἵ ἱεπ ἰο ἀιυοῖ! ἐν 7 ογδαϊ θ᾽}. Α5 ἴῃς Ἰοΐ νγὰ8 δἰ γσανβ 
ἀεεπιθά βαογοά, {μεη 186 οηα σβοβθῃ σου ἔδθεὶ ἃ βίσοηρ οὐ] - 

ϑαίίζοῃ ἴο τονε ἴο 7εγυβαίοη. [ἰ 18 ρἰαίη {μαΐϊ τεϑίάθησα ἴῃ 186 
ΒΟΙΥ οἷΐν νὰβ ποῖ ςοπβίἀεγεά ἀδβίγα!ς.--- ἀπά πΐπα ῥατίς ἴπτετα 
161] ἐπ ἐδι6 οἱ 65] ῖ5 ἴμ6 σοττοοὶ ἰάθα. Ὑεΐ ἃ βἰσίςϊ οοηϑίσιςιοη 

ψου] σοπηεοΐ 11} {δ Ἰοΐβ: ομς ραγί ἴο ἀννεὶ] ἴῃ 7 γυβα] πὶ δηά 
Ηΐηθ ραγίβ δἱοίίεα ἴο 186 οἰζ᾽65, ἡ. 6., [ᾷοβα πατηθὰ ἴῃ νν. 5 δ', 
νε πιυϑὶ ἀββϑύυσης ἰμαΐϊ 411 {π6 σοτῃπιοη ῬΘΟρΙς δα δδη γεβϑι ἴηρ 
ἴῃ [δε οἰξίεβ, ϑυςἢ δἃ5 ἄγε δηυπιογαίθα δἱ {πὸ οἷοβε οὗ {πε σμδρ- 
ΕΓ, δηά {πᾶὶ ποῦν οηδ- θη (ἢ οὗ {Π6πὶ σοτης ἴο Τογυβαίθπη. ΕῸΓ 
Ἰαπάς ἀεποίϊηρ [γαοιίομαὶ ραγίϑ 566 4150 Οη. 432 5. το" 2 Κ. 

117.---2. Απά ἰμ6 ῥοοῤίο ῥγαΐδοά αἰΐ {36 τιεπ τυῆο υοἰμερδογοά (0 

ἀιυεῖ! ἐπ Τεγμδαίοηι). ϑόυλς εν! ἀθπε]ν οεγθά ἘΒμαπΊβεῖνεβ. ἃ5 Γα5- 
Ιάἀεηῖβ ἔοσ {86 ΒοΙῪ εἰΐν, δηὰ {πεθεὲ ψουἹὰ θῈ ἴῃ δάάϊοη ἴο 
{δοβε ἀγαξίεα Ὁν ἰού. ΤῊδ σοπηπιεηάείίζοη 5ῃον5 [6 ἀδβρεγαΐῖθ 
ῬΙΪΣμὶ οὗ ἃ εἰν Ιάγρεὶν ἀδθνοϊά οἵ ἃ ρορυϊ]αίίοῃ. 

8.24. ΤῊςε τεβιἀθηΐβ ἃγὲ ἰγεαϊβα 85 ἴῃ οἴ βεῖ [15ῖ8 ΟΥ̓ οἰδββ6εϑ. 
Ὗνε ποῖε, 85 ἰη ΕΖγ. 2, [μα [πε ἰαἰτγ ργεσδάδ {Π6 [ϑρ]6 ΟβΊΓΕΓΒ.--- 
8.9. ΤΙ 1151 οὗ Ιάαγυλθη ἴῃ 7 Θγυβαίθηι. ΤῊΪ5 ἰβ ρᾶγα]]εὶ ἰο τ ΓΙ, 
9..,.-- 3. Τῇεϑο αγὸ ἐπ οἰΐοῦ τιθη οΓ ἐδι6 ῥγουΐποο τὐῆο ἀιυοῖ! γι 7 ον 
δαϊορη!. ὙΠ656 ἀγα ἴΠ6 βᾶτη6 85 (Π6 Οβσοβ οἵ {πε ρθορίὶο, ν. ᾿. 
ΤῊΪ5 15 [8ὲ (Βγοηῖο!ογ5 ἱπισοάυςίίοη ἴο {π6 σαίδϊοσια οὗ πᾶ Π165 
ΜΈΙΟΒ [Ο]]ονβ.-- -ΤΗς γεϑί οἱ ἴΠῈ νεῖβθα σοπηθοῖβ ΠΊΟΓΘ ἄρρσο- 
ΡΙδίεὶν σ᾿ νν. 39 δ-- 1ὴ ἔδοϊ, 1ἰ 15 ἃ ἀυρ!ὶςαῖε οἱ ν. 5 δΔηα Πᾶ5 πο 
Ρίαςθ Βεῖα.- --απμά ἵπ (Π6 οἰδἶος οἿΓ ἡ μάαΐε ἐμογὸ ἀιυοῖ!, φαοῖρ πιαπ 
ἐμ δεὴδ ῥοσδεσδίοη, ἐπ ἰδιοὶνγ οἰδέοδ, Ιδγαεὶ, ἐπα ῥγίοσίς απά {π6 1ιουΐος 

απὰ ἐπε Νοϊμέρὶνε ἀπά ἐδ δοης οΓ ϑοϊονηιοηι"5 δογυαρ5]. Το 1αϑῖ 
οἰαθ5 15 ποῖ στῃθηςοηθα βυβθαυθηῖν, 16 νὰ ΠΊ155 ἔγοσῃ {Πα 
οδίδιοσις ““Ῥογίογβ, ν. 1", πὰ “7υάρεβ,᾽ ν. 3, Τί ἐπ ἐδμοῖν οἱδος 

15 δυϊποηξῖς, [μὲ τηδδηΐηρ 8 σαοῖξ ὁπ ἐη μὲς οἱὐπ οἷν. ΤΒε 151 
οἱ [8686 οἰζε5 ἰβ ἰουπηά ἰῃ νν. 25 Τ-, ΤΈΣ ἱπιρ]Ἰοδίίοη 15 {πὲ ἴῃ 
7εγυβαιοπὶ ἀνεὶς οη]ν ἴῃς εἶν]! οβῆσογα ἀπ ἴῃ σοι ΠΠΟη ΡΘΟΡΪΘΕ, 
ἀγαθά Ὀγ ἰοΐ οὔ νοϊυπίεεγίηρ, ν. 1, ψΏ16 [ΠῈ [επΊρ]6 οἕοΐα]5 ἀπά 
Ἰαϊτν αἰἶκα ἀνγεὶὶ ἴῃ {πῸὸ ἴονη8. ΤῊΣ ϑἰδίοσηεηϊ 18 δἰπιοβί εχ- 
ΔΟΙΥ ψβαῖ ψὲ πᾶνε ἰῃ γ78 Ξξξ ἘΖΥ. 279 δηά ἰπ τ᾿ (ἢ. ο,.--4. Τῆς 

οὔσῃ] βεαύθηςε ἴο ν. τιιη5: σημά ἐπ 7 εγμδαΐοηι ἑδογς ἀτυοῖ! δονις 
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οἵ ἐπε βοῆς οἵ ὕμάαϊ απὰ οἵ {διε δοης οἵἩ Βεμ)αηιὴμ] 5θὲ οὐ Εζσ. 1". 
Τα ἵνο {Π065 οὗ (Π6 ροβίεχις ρεγοά, {με 76γιβδιοπιὶῖεβ σουμηΐην 

ἔτοαιὶ Ὀοΐὰ {πῦε5. τ (Β. οὗ δά άἀ8 “Ἐρἢτγαὶπὶ δηὰ Μδῃδββθῃ." 
ΟἹὨ {διε 5ονις οἵ ὕμάαϊ που!ά οοπηδοῖ νοῦν ΜΜ6Ὲ}} ἢ ν. 55. ἡ μάσκ 
15. ἱπαϊνίἀυα! μεγε, ποΐ {Π|04], βἴπος {πε 80η5 ἃγὲ ἱγασβα βδοὶς ἴο 

Βίπη. 

Νον νὰ Βᾶνε δά βιβηςϊοπε ἰηίγ. ἴο ἐχρεςξ ἃ ἰοσπιϊ8᾽]6 115. οἵ Ὡᾶσιεβ. 

Α8 ἃ πγαίίεγ οἵ ἰδοΐ, γε μᾶνε 7υ5ῖ το, Αἰ βαίδῃ, σβοϑθε δηςδϑίγυ 15 ἰγασοὰ 

ἴο ἔπε 5ἰχίῃ χεπογαϊίοη, δηὰ Μδαδϑβείδῃ, ἱγαοθὰ ἴο ἴ8ε οἰ σεποζαιίοω. 

ΤΠ {μ656 ψεγε ςμ εξ οβῆςετβ, ρεσβαρβ ἵνο υὐἀσδῃ5 ψουϊὰ Βα 411} δὲ ἃσε 

τεαυϊτοὰ. Τα εἰδδογαΐε ξεπεδίορυ τηᾶγίκ5 ἐμεπὶ 85 ἱτιροσίδηϊ ρεσβοη- 

8ξε5. Αἰμδίδῃ ἰ5 οὐ ἐδ δοης οἵ Ῥεγεϑ]. Ῥεῖεβ νγ85 ἃ 300 οἱ ᾿υδῃ δπὰ 

Ταπιᾶγ, ση. 38".--δ. Καὶ- οσεῖ] πὰ ἴδε ἰδίβεγ οἵ ομα οἵ ἴδε σαίε- 

Ῥυΐάετβ, με συϊεγ οὗ ἴδε ἀϊβίγιεϊ οὗ Μηιζραΐ, 3.15.- -τῳ Ἀς σοη οὗ ἐξ δκῖ- 

Ἰοηἐε] οὐ στὰ πλοϑὲ βομοίαγβ (ἢς ϑμοϊδηϊίε, ἃ ἀδεβοεηάδηϊ οἵ ϑμείδῃ, δπη- 

οἴδεγ 3οῃ οὗ ᾿υἀ δὰ ἴτοτῃ 8 Ὁδπαβδηίϊίε, ὅση. 385.---6. 41} ἐᾷε τοης οἵ Ῥεγες 

αὐἴο ἀιοεῖ! ἐπ 7 εγμδαΐθηι υόγε 468 τ16» οὗ ναϊομ}}] σδῃποὶ ὈῈ τίσῃξ Βοζε, ἔος 

νὰ ἃγε ἀδδιησ ν ἢ στὸ ἱπαϊνίάιι41}5, οας οἱ τβοπὶ τγᾶ8 ἃ ἀδεςεπάδης 

οἵ Ρεῖεβ. Α Οκ. ἰδχὶ βἂνν ἴδε ἰγουδὶς ἴπ ραγί δηὰ τηϑδάς Μαδϑείϊδῃ ἃ 

80η οἱ Ρεγεβ; δυῖ ἐμὲ ἰ8 8η δἰίεπιρί ἴο οοττθοῖ ομὲ εἰτοσ ὈῪ οσεδίϊης 

δηοίμεσ. Τῆε ν. ἰ5 εἰἴδεσ ἰο Ὀς τεραγάθα ἃ5 ἃ ἔγαστηθηὶ Βανίηρ γείεγ- 

ἐῆος ἴο ἴδε σοητῆοη ρδορίς ἄγανγῃ ὃν ἰοὲ ἴο γεβίἀε ἰῃ }6γυ5., οὐ πὰ 

8ῃου!ά βυδβιϊιαϊς ὕμάσὴ ἴοτ Ῥεγεβ, δῃὰ ἴβεὴ νὰ ἰεάᾶσγι ἐμαὶ 468 [υάεδης 

ΜΓ ᾿νίης ἴῃ τ[86 Βοῖν εἰΐν. [π᾿ (ΓΒ. 94.“ γε δηά ἴἢτοα οἰΔΠ- ὩλπΊοϑ, 

ἁαἱιβδαὶ, Αβαίδῃ, δπὰ 7ευεὶ, τυ} ἃ ἰοῖαὶ] ἔοσ ἐδε ἄγος οἰδηβ οἵ όρο. ὕιμαὶ 

ἷ5 ἰγδαοδὰ ἴο Ῥεγεβ τὰ ἴοι ἱπίεστηθαάϊαις σεπεγαίοηβ 85 αραϊπϑὶ ἄνε 

Βεγε, δηὰ νίϊμουϊ ἃ βίπσίε παῖς ἰῃ σοιητηοῃ, γεῖ ΠΡῚΡ δηὰ Ψ ἅζγε Ἴετ- 

τδίη!ν ἰάδηεῖοαὶ. Αϑβαίδῃ μᾶ58 πὸ βεπεδίορυ δϑβίρῃθα βᾶνε [μδὲ ἢς ἰβ ἃ 

ἀεβορηάαπὲ οἱ 5μείδῃ, ἐβεγείοσε δΦΡὉ δηὰ ΟΦ» ἃγὲ ἰάθηϊτίςδὶ (9. συγι.). 

- Ἰ. Οἱ [δε Βοη). νὰ ἅτε βσε οἵ δαξϊ ομς πᾶτηθ, 5411, γῇο ἰβ ςδιτὶοὰ 

δας κ ἰο (δε εἰμί σεπογαίίοῃ ἰο [βαῖδῃ, διαὶ ποὶ (με νγοϊ- κύον 

Ριορβδεῖ.---ὃ. Τῆδὶ (815 ν. 5 οοστυρί ἰ5 οἶδᾶσ ἔγοτῃ ἃ [Ἰτεγαὶ σεπάοσίηρ--- 

δηά το οἴβογ ἰβ ροββί!6---απὸῸ αὔεν κἶηι Οσαδδαὶ δαϊϊαὶ 928]. Α ΟΚ. 

τεχὶ οἴετβθ ψὲς ὀγοίδεγς ἴῃ ρίδος οἱ αὔεγ κὲρε, Ὀὰς {με (ἢ6 Ὠυπιοσαὶ ἰα 

ἴῃ ἴδε αἷτσ. γε Ββου!ά Ἔχρδεί δίζεγ ν. " αὐ ἐπ 5σοης οἵ δαΐδε τοεγε ο28. 1ὶ 

͵8 ῥσοῦ. (δαὶ {πε οτρίπαὶ ἰαχὶ παπιδὰ ἵνοὸ [υάεδῃ ἰεδάεσα ττῆο μδὰ 468 

[οἸ]ονγεῖβ, δὰ οὔἊε Βεη). ψῖτῃ 928 οἰαπδπθη. Οδδθαὶ 94}18ἱ] ἰβ 89- 

βυμηεά ἴο Ὀς ἃ ἀουδὶε πᾶπις, δυΐϊ (πδὶ Ἔχρίδπδίίοη ἰβ νθυν απ] Κεὶγ. 

5411ἱ ἰβ ἃ ῥὑγίεδἑ ἴῃ 12- 9. Τδ αἰϊεγηδίϊνε 5 ἴο δπλθπᾶ οἡ δαϑὶβ οἱ 
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Φ, ἀπά τά.: αμά δὶς ὀγοίλιογς Οαδϑαὶ αμῷ ϑαίαϊ; αἱ! πε δοης οὗ Βοη. 
ΎΤΒο ΟΠγ. 8 οοσγεϑροηάίηρ ρῆγαϑε 8 “ δηά {πεῖς Ὀγείἤγοη ἴοσ {μεῖγ σεησγα- 

εἰοη3.᾽"--ϑ. Οὐεγϑοεῦ οὐοῦ ἐΠ61}, ἰ. 6., ονεῦ ἴῃς ο2ϑ Βεη). οὗ ν. 3.-Ονεῦ 

ἐλε ϑξεοομά εἶγ}], ἐ. 6., ομε οἵ {μ6 ἔννο αἰβίσιςῖβ ἱπίο νβῖςι ἴδε εἰΐν νγᾶ8 

αἰνϊάεα ἔος δα πυϊηἰϑβίσαϊ να ρυγροβοβ, 3". 1. ϑεπυδῇ οσουττίης 8150 ἴθ Σ 

ΓΒ. ο οδῃ Βαγάϊν ὃς ἃ ἀϊβεγεηὶ ἤδπὶς ἔσγοπι ϑεηδδῃ, ΕΖγ. 255 Να. 3) γ8; 
Ὁ. 5. οῃ ΕΖτγ. 2.5, Εοτ Τυἀ δῇ {με 5οη οὗ ϑεπυδὰ {πὸ ΟἘγ. 888 Ηδάδηϊδῃ 
1δς 9οη οὗ ϑεπυδα, δαὶ ἴῃ {Ππ ψεπραίορν οἱ 5411] Ιη τ (ἢ. ο᾽-" τε δηά 
τῆς |Ι3ὲ οἱ Βεηὶ. ψ ἢ ἔουγ οἰδη-ἤατηθβ, 5411υ, Τθηΐδῃ, ΕἸ, ΜεβΒυ Δ πὰ, 

δπὰ ἰῃς ἰοΐδὶ ἰβ οςσό. ὙΒΕΓα ἰ5 ᾿ἰ {16 εἶθ ἴῃ οοιαηομ. [Ι͂ἢ (Ὦ. 5811 8 ἃ 
βοῇ οὗ Ηβϑϑοηιδῃ, δηὰ ἴδ ογὰ 18 ΠῸ τπεπίίοη οἵ ἰμ6 οβςΕΓ5. 

10-14. Το ἰ5ὲ οὗ [6 ῥχγίεδίβ ψοὸ ἀστοὶ ἰπ 76 Γ1841612.--- 
ΎΒΕβ6 ἅγὰ διτδηρβά ἱπ ἴῆγθα στουρβ: (1) τοττ2", [εἀαίαμ, Τακίη, 
δηα ϑεγδίδῃ, δηὰ {πεὶγ Ὀγείγθη οηραροά ὕροη {με ψοσκ οἵ {86 
τοιρῖς, πυμηθοτίηρ 822; (2) 125-12", Αἀδίδῃ δηὰ ἢἷβ Ὀγείβγεη 
8Ὸ μεσ μοδάβ οἵ ἴμ6 [δίμοτβ, υπιθοσίης 242; (3) 13Ὁ-14", 

Απιάβηβαὶ δηὰ ἢϊ8 Ὀγείσθη, πιθὴ οἱ ναίουσ, Ὠυταθογίηρ 128, 

ΤΑΆΚΙΩΡ 1,102 ἴῃ 411. ὙΠα δησοβίσυ οὗ (πε ῥγίθϑίβ ἰβ (σας δ. κ 

ἐπ ναγίοιιβ ἄδσργοαθβθ, Αἀδίδῃ᾽β ἴο {με βενθητῃ σεπογαίίοηῃ. ΤῊ Ϊ5 
5 [Π6 58π|6 ᾿ἰδὶ ἰουηά ἱπ τ (ἢ. ο᾽918. {Βουρῃ Μὰ πιχηδγουβ 
νατὶδίίοῃβ 88 ποϊβά βείον. 

10. "εδαΐαΐι ἐλε τοη οἵ .]ο)αγίδ, 7ακἴη]. τ (Β. 91» Βα58 16ἀδίδῃ δπὰ 
7εβο)ασῖρ ((ς βᾶπιῈ πδιλ6) δηὰ 7ακίῃη. Ουγ ἰοεχὲ Ἵδῃποῖ ὃ6 τὶρδῖ, 
ἴος 7αἰκῖη ἴδ. κ8 ἴδε σου). Α5 1εἀδίδῃ δηὰ 7οὐαγὶ  ἃγὲ βεραγαῖε ὑσ. ἴῃ 
125. 1», (ΓΒ. ἰβ τῆοσγε {{Κοὶν ἴο ὃς σίρῃϊ. 16 αῖδἢ γγχὰ8 ομς οἵ ἴουγ ρσ. ψγῇο 
οδπι6 ἔγοπι {πε σδρίϊνι ἐν ἴῃ τῆς {πε οἱ Ζετ. θεΐογε ἴῃς ἱεπιρὶε νγὰ8 τὸ - 
Ῥυΐε, Ζε. 619. ν᾿ (νυ. Μασ.). Ταΐβ 8 ὑγοῦ. {8ε βᾶπιῈ τηδη.---11. ΤῊΪβ ν. 
5 ἰδεηεῖςαὶ τυῖτἢ τ ΓΟ. οἱ" ἐχς. ἐμαὶ Αισαγίαξ ἀρρεᾶγβ ἱπ ρίαςε οὗ ϑεγαίαΐ 
Βοίἢ ἃὲ σοϊῃπιοη ὑγίθϑεϊν πᾶπλοϑ, οσσυχτίπς ἰοροῖμοσ ἴῃ το", δηὰ ἰΐ ἰ8 

ἱπυροββίθ]ς ἴο ἰε}}] ψμϊςῃ 15 οοττοςί. Αςς. ἴο τ᾿ (Β. 59 (ς΄. ΕΖτ. γῶ, 
ϑεγδίδῃ νγαὰβ8 ἴῃς β8οηὴ οἵ Αζαγίαῃ, Ὀυΐ ϑεγαῖδῃ β 500} 'ν88 Ἴαιγί δὰ ἱπίο 
οδρεϊν!ν ᾿γ Νεδυςδδάγοζζασ, 50 (δαὶ Ὀοΐἢ ϑεγαίδῃ ἀπά Αζαγδἢ εσα 
Ῥγε-6χ. ὑγ., δῃοΐμεσ ψαζηΐης 48 ἴο με ἀδρεηάδηςε ἴο ὃς ρἰαςοὰ οἡ {μεβὲ 
ιἰΞξῖθβ. Τῆαδ [ἴπὸ ἰῃ σα (ἢ. ς" . δπὰ ΕΖγ. 7" 3 ἰ5 μα, Ζαάοκ, 586] } πὶ, 

ΗΠΙΚκίδη, ΑΖζαγίδμ, ϑογαίδῃ, σα ῖο οὐγβ 5 Αμίὰρ (Μεγα)οιΒ), Ζαάοκ, 

Μαβδυΐ δα, ΗἰΚίδη, ϑεγαίδῃ. Αςς. ἰο ΕΖγ. γ5 ϑογδῖδῃ νγὰβ8 ἴῃς ἔδίθοσ 

οἵ Εζια.--Οπίςῦ οἴποεν οὗ {6 κοιιδε οἵ Οοάϊ], ἱ. ε., ἰῇ ρσ. Α8 οὖ ἴεχὲ 
βίἰδηᾶβ 15 Ἅομίεξ ργ. πιᾶνὺ Ὀς εἰἴ πε ϑεγαίδῃ ογ Αμίτυρ.---12. 4. κα “δεῖν 

ὀγείδγεη ἀοὶπρ ἰδδ τυογξ ον ἐπε δομδοῖ. ΟἿ. τποόγε ϑρεςιβοδιν: “1ῃς 
σνοσῖ οὗ {δε βεγνίος ἰοῦ τνοσβῃΐρ] οὗ πε Βοιϑε οὗ σοά.᾽ τΤῇε τείεγεῃηος ἰ5 

Βεῖοὸ ῥοῦ. ἴο 18 οβῆςΐΑ] τηϊηἰ σι γαϊίοηβ οὗ ἰῃς ργ. ἰπ ἰῃς τεβίογοα ἰδηιρῖς, 
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του κῃ ἰξ πᾶν τείεγ ἴο ἴῃς σόοσκ οἡ ἴῃς Ὀυϊάϊηρ οὗ (δε ἰεωρίς. 16 αίδἢ 
83 ἃ Ὀζσ. ΜὴΟ γεϊυγποα Ὀείογε [86 ἰδπιρὶε νγαβ8 θυ}. 

125-18... Αἀσίαἠ)!. Η5 δηςοβίγν ἴῃ τ ΓΒ. 9"3 ἰ5 Ϊεσοβδαπι, Ῥδαβῃδμυσ, 

ῬΜαιοβιδδ, ἰαοκίηρς Ῥεϊδ! Ἴδῃ, Απιβὶ, αῃὰ Ζεοβαγίδῃ.---18., Η ὴς ὁγαίξγεν 
δεαάς οΓ (δε ζαἰδεν5}, ν. ἘΖτ. 15. ΓΒ. μα5 “{δεῖγ δγείβγεη μεδάς ίοσ ἴῃς 
Βουβε οἱ ἰδεῖν [Δί μεῖβ." ὙὙδεβεὲ ρσ. Βδά ἃ εἰῃεγ οῆςΐαὶ ρμοσι(ίοη Ἰμδῃ 

ἴμοβε ἰῃ ἰμ6 ἤγβὲ στοιρ, ἱβουσῇ {πε {{Π|6 ἀοεβ ποῖ βιρροβὶ σϑδὶ (π8ὲ 

Ῥοϑίξίοῃ νγᾶ8. [{ ἰ8, β: ΠΟ Εν βρεακίπρ, ἃ ἴὰν {{|6, Ὀὰε 18 βυγεὶν δρρ! θὰ 
ἴο ὑγυ. Βεζγε. 

138"-14.5, Ανιασίξα!)] οσσυτθ πονῇεγε εἶθς, δηὰ ἰβ ἃ νεσν ἄυρ. Ηερ. 
πᾶπιθ. ΒΒ. βυξχρεβίβ 4,παξαὶ, Ὀὰϊ τ (Ἐ. 9:2 Βα58 Μααξαὶ, ἃ νεῖν ςοζὰ- 
ΤΏΟῚ Ροβίεχ. πᾶπιὲ (Οταν,.}2) δηὰ αἰ βογίηρν ἔγοτλ 4 »πασαΐὶ ΟὨΪῪ ἰπ τἢς 

ογάεγ οἔ {πε ἄγβὶ ἔνψο οοπβϑοηδηΐβ. ΤΒῈ ψεποδίορυ αἰ οῖβ 85 ἴῃ ἴῃς οἵ βεσ 
οαϑε8, δυῖ (ῃς ἰἀεηεἰβοδίίοπ οἵ ρεγϑοῃβ 18 εἰεδᾶσ. Ὑδὲ δηςεβῖοτβ ἴῃ (Ὦ. 
ἃὲ Ααἀϊεὶ, 76 ῃΖεγαῃ, Μεβῃυ δι, ΜεβΒἢΠ]επ ἢ, δπὰ [πιπλοῖ.---14. 

Απὰ ἐκεῖν ὑγείμγεη). Α58 ουν ἰοχὶ γιη8 νγὰ βῃουϊὰ γὰ. ἀὲς δτεῖ γε 85. ἴῃ 

ν. "5, βίῃςε ΑἸωδβηβαὶ 18 ἰῃς δηϊεσοάεηϊ; δυΐ »εδρῃ οἵ ναϊοιν] 5ἰδηπάϊηρ δοτς 
5 ἃ πα ΠΠ ΑΓ ἴδστ ἀπὰ Βαγάϊν δρρ]ΐςδθ]ε ἴο με Ρρσ. [ἢ τ ΓΒ. 9" νὰ βανε 
ἃ 5ἰδίεπιεηΐ στουρίηρς ]εἀαίαι, Αἀαΐίδῃ, ἀπὰ Μαδϑβαΐῖ, δῃὰ ςοσπυθίπΐησ 
125 120 δηὰ 145, ἰδι5: “δηὰ (δεὶγ Ὀγείδγεη, μεδαβ ἴοσ ἴῃς Βοιβςε οἵ 

{δεῖν ἰδίμεγβ, σ,76ο, πλεη οἱ νδίουγ ἔογ ἴς ποσί οἵ {δε βΞεγνῖος οὗ ἴδς 

Βουβε οἱ Οοά.᾽" ὙΤῇε (ΒΒ γ. ἰξῆογεβ {πε (ἄγε οἰδβϑθβ οἵ οὺγ ἴοχὶ, δὰ 

ΤΛΔΚΚΟ5 ἃ ἰάγρο ἰοίΐδ], 1,760 ἃ5 αϑαίπϑί 1,,92ὥ. ΤῊΘ νδίουγ 5 ΞΒδονγῃ ἷπ 

1τδε ἐειαρὶς ποτ, δπὰ (μὲ ἀοε658 ποὶ οοηβίϑί ἴῃ ἰαγίηρ βίοῃμεβ, Ὀιΐ ἴῃ ρεῖ- 

ἰογπλίης τγΐοβ δηὰ ςογεηοηΐοβ. (ἢ. ἱδεγείογε βῆονβ ἃ ἰδίεγ παπά δὴ 
οὖγ ἰεχί.---140, Α κά {π6 οὐογσεεν Οὐεν ἐλονε τοᾶς Ζαδάϊεϊ ἰξε τον οἵ ἰἀε 
ἐγεαὶ ομἜ5]. ΤῊΪ5 παπης '5 μοὶ εἶβιν. ἰουπὰ β8ᾶνε 85 δὴ οοες οἱ Πανϊά, 

τ (Ὁ. 275. Ηε πιΚυϑῖ θὲ τεραγάθαὰ 85 ὀνεγβεεγ οἵ ἴδε ταἰγὰ στοὺρ οηϊγ, 
βίηος Το αίδἢ νν88 (δε οϊεί δ {πε ἰεπιρίθ. ὙΠεγε πηδᾶν θὲ ἃ ἢ. Ρ. οοῦ- 
οοαϊθὰ ὑπάογ {86 {{π|6 “στεαὶ οπθϑ,᾿" υϊ ἴξ 15 αρϑυγὰ ἴο γεζαγὰ ἐμῖβ ἃς 
ΒΌΓΝ ἃ πδᾶτηθ, 88 Ἄενεὴ ΑΕ. ἀοεβ. Τῆε ἰεχίβ οἱ Φ οἰΐμοῦ ἰδςκ ἰδς εἴ{|ε 
ογ ἰγαηϑβίδίς ἰΐ. 

16-18 -- τ (ἢ. 9’. "Ὁ. ΤΊ, ενϊίο8.--ΤΒς ὑνοὸ Ηδῦτγεν ἰοχίβ 
ΑἸΒεγ πηαίογία!!ν, ἐΒβουρῃ [6 Δρτθαπλθηΐβ ἃσῈ ΘΌΟΝ 85 ἴο τηϑκα 

οτἱρίπαὶ ἰἀοπ Εν σογίδῖη. ΤῊΣ οίεῖ σεεκ Κχββ. μον ἃ βΒογίογ 
τοχῖ, σοπίδίηϊηρ 1655 [Π8ῃ ΒΑ] οἱ [86 πιδίθσιαὶ Βοσθ. ὙὍδὲ [ϊςὶ 
ςοῃϑίϑίβ βββθῃ 14}}ν οὗ [8 σεηρδίορυ οἵ ἴμγε 1ον]ῖεβ, Θμετηδίδῃ, 

Μαιίδηΐδῃ, δαηὰ Αράδῃ. (ἢ. δαἀβ5 ἃ ἰουσίῃ, Βεγεςβίδῃ, δυϊ δμἰ5 

ΠᾶΙ6 5 ἰδοκίηρ πεοῦα θεσδῦβε ἢ6 ἀνγαὶὶ ἴῃ {86 νἱ]]αροβ οὗ (δε 
Νείορμαίίεβ, ο΄. 1235, 

1δ. ϑῃεπ)αΐδ 5 δηςεβϑίσγυ ἰ8 ἰάθπιῖςὶ ἴῃ τ ΓΒ. 919 υῃηῖ}} νὰ σοτης ἴο 

ἐλε τον οἵ Βμημῖ), ἴος πβῖςἢ τς Βπὰ “οἱ τῇς βοὴ οὗ Μοτγαγὶ,᾽ ἃ 9οὴ 
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οἵ [εενὶ.--16. ΤῊΪβ ν. 6 τορτεϑεηϊοα ἴῃ (ἢ. οὐἷν ὃν ἴἧγες π. Ὁ.» οἵ 
σοῦ ΒΑΚΟυκίκαὶ τὰν 6 τς ΒΑΚΌυκίδῃ οἵ ν. "7. Ὑδε ν. ἰβ Ἰδοκίης ἴῃ 

τῆς ςὨϊεῖ ΟΚ. ἰεχίβ; ἰδ 5 ἃ ραγεηϊμείϊςδὶ ποῖς δηὰ ργορεγὶυ᾽Ὺ οοπβίγυθα 
88γ35: απὰ δλαῤδειδμαὶ σπὰ "οξαδαὰ οἵ δε οἰίε[ς οὗ ἰδὲ 1κξυ. ᾿τυόγε οὐεν ἐδδ 

οιείάε τοογὰ οΓ κε κομδε οὗ Οσοά]. Το ΟΚ. ἱεχὶ ψβῖς ἢ Βα5 (58 ραββϑαζα 
ςοηϑίσῃαϑ ον σίδς σὶῈ ἀομδε, ταης., 85 ἴῃ ΕΖ. 4117, ἐδ κοῖν ῥίασε ἴῃ οοῃῖγα- 

αἰϑεϊποιϊιίοι ἴο ἐψ6 ἀοὶν οἵ κοϊδεδσ. Βυὶ νὰ δπὰ ““ουϊβίἀα νοῦκ᾽" ἴῃ σ 

ΓΒ. 26", νης ἰ5 βρεοϊδοὰ 88 (μδὲ οἱ οβίοεῖβ δπὰ ᾿υάρεβ, ἱβογείοσε ἰΐ 

5 βϑεουϊασ. Ηστε ἴῃς νοσγὰ ἀἰδετγεητίαϊεβ ἰμ6 [κεν. ποσί ἔγοσα (86 τὔοσε 
βαςτεὰ οἷἶδοοθ οἱ [δ6 ῥζ., δπὰ ρεσθδρβ γείειβ ἴο τηδηΐδὶ ἰδϑἰκ8.-- 
Ομ είς οὗ δε 1.ε0.}, αἰγαῖαν ἴο ““ομϊεῖβ οἵ {με [δίμοτβ," δρρ]ϊδά ἴο τῃς 
Ῥγ. ἴῃ ν."».--17. Τῆε δεβὲ Οἷκ. ἰεχῖβ δανε οὐἷἱν Μαμαπίαϊ (ζε σοη οὗ 
Μαολα απὰ Οδεὰ [4δάαλ] ἰδε 505 οἵ δαπιοηεὶ, Βλονίης μον [8686 ποηεδῖορ- 

ἰςαὶ τοοογὰβ βανα σγτοσσῃ ὄἜνεῃ ἰῃ ἰαΐα {ἰπ|ὲ5. Μαιιδηΐδῃ ἰβ Βεγα ἃ οοῃ- 

τειρογαγυ οἱ Νεῖ., δὰϊ ἴῃ ν."} Π 8 ἴἴγδα βεπογαι!οη5 εαγίϊεσ. [τ τ (Β. 
οἱ" νὰ δηὰ Ζίέορἀγὲ ἱηϑιεδα οἱ Ζαδάΐ, παᾶπιδ5 τὶ οἢ σεβοα]ς οδοῖ οἴ ες 

τάοσα οἰοβεῖν ἴῃ Ηεῦ. {μ8η ἴῃ ΕὨρ5ῃ. Αἰΐες Αβδρὴ τὸ Βᾶνε ἔουσ ποτὰ 5 
ποῖ ἴῃ (Β. ΕΝ. πιδᾶκε πο ιι36 οὗ ἴπεπι. ὙΗδ ψογὰβ τηυβὲ σῖνε βοῖὴδ 
ξυχίδεν ᾿πέοστηδίίοῃ δρουΐ Μαιίδηΐϊδῃ, ποῖ δδοιὲ Αβαρῇ. ΒῪ επιθηάίης 
ἴα ἰεχὶ τὲ μεῖ οὐέςῇ οἵἩ δε ῥγαΐξε [Ξἰπρίησ), ἐεαοῖεν οἵὨ ἐζε ΠΙτυτγρῖς 4 }} 

Ῥναγεῖο]. ὙΒε [κεν. μαά δὴ ἱπιρογίδῃϊ τόϊε ἰπ (86 ρυδ]ῖς βεγνίςεβ, δπὰ 
Μαϊιίδηΐδῃ ψψὰ58 ἴδε ἰεδάεσ ἰῃ (με οβῆςε8.---ϑεοοομά οΓ ἀὲς ὑγεαδγοη] ἰβ ἃ 
80 ρυζζίε. δεοομάᾶ, Βονενεσ, ἰ8 οομηθοϊοα τ] ἴΠ6 ργεοθάϊηρ “οἰδεῖ 
ογ “Βγβὶ,᾽ δηὰ {δε ργοῦ. τηηρ. ἴδ ͵8 [δὶ ΒΑΚΌυΚίδῃ τγα8 ποχὶ ἰη οδος 
ἴο Μαιιδηΐϊδῃ δε οἰεῖ. “Ηἰ5 Ὀτεΐμγεπ᾿" σουἹὰ τεΐοσ ἴἰο ἰμαΐ βεςοϊίοῃ 
οἵ ἴδε [κν. νῶο σετε ἰσαϊηθαά ἴο ἰεδὰ [ῃε ςβαηῖβ δῃιὰ ῥγαγεγβ.--ἀδάαϊ 
δε 50η οἵ ϑλαηρημα). τ (Ἐ. ο'9 μὰ5 “ΟὈδαϊδῃ με ϑοὴ οἵ ϑβεγηδίδῃ," ᾿ 
αἰβετίηνς οΒἰεθγ ἴῃ μανίην ἑαὰ δἱ ἴδε επὰ οἵ θοΐἢ ῃδπ165.---18. 41] “46 
1κυ. ἕε ἰδε κοὶν οἷν ἰὐεσὸ ἕο κιρπάγεά ἀπά εἰρκλίν- [οἱ]. ὙΉετε ποσὰ 
1,192 Ρζγ. (0. 5.), δηά νὰ 866 ἤδσῈ 88 εἶϑβυγ. (6βΕἰ ποην 0 ἴμ6 οοτηραγαίῖνα 

Ρϑυςῖϊεν οἵ πιεῃ δεϊοπρίηρ ἴο [86 [μενϊεἶςαὶ ογάεσ. ὙΒατε ἀγὰ 53] σμεν 
τάοτα βδη ἔουγ ὑζ. ἴο δδοὰ [μὲν. 

19. Το Ῥογίοσβ.--Βυΐ ἴπτὸῸ παπι68 ἃζὲ σίνθη, ΑΚ ἀπὰ Ταϊπιοη. 
τ: ΓΒ. 9" δά ἀ8 δλαϊηερε δηὰ Αδέμιαη. Τὴ ΕΖ. 243 γα Βηά 5'χ πδπηεβ οἵ 
Ῥοσίεσβ, Αξζωδ δῃὰ Ταΐνιοηε Ὀεϊῃρ διποὴρς ἴμεπι. [ΙῺ 1235 5ἰχ ροσίεσβ 
δὲ πδιιο, Ια οηΐαῖ, Βολδωξίαν, Οδαδέαϊι, Μεελιαηι, Ταϊνηοη, δυά 
Αξκωδ, ἴῃς θτϑὲ (ἔτος οὗ τῇ] ἃγὰ ἴῃ μἷ9 ᾿ἰδῖ οἰαββοὰ ἂ5 1ονϊιἰςδὶ 
Β'ΏσοΙβ (ν. 1)).-Ἴλο ἔδε τοαίοκ ἵπ δε φαϊε5] (Ἰδοκίηρ ἴῃ (Βε θεβὲ ΘΚ. 
[εχί5) 19 [Ὡς οπἱν ἀεβηϊιίοη οὗ [μ6 ἑυποΐξίοη οὗ ἴδε ροτγίογβ ἰῃ ἔμιεϑς 1158. 

τ (Β. 911-25 χῖνεϑ δὴ εἰδβοσγαῖε βίαἰετηεηΐ οἵ ἐμεῖς ἀυζίεβ, Βδοτίηρ μαι ἐμεῖς 
οδος νγὰβ8 “δεν σοπποοῖοα στ ἐδα ἐεαρὶςε χαία5 (ς΄. τ (ἢ. 26).---40. 
Ταΐϑ ν. 158 νἱ γί !ν ἃ τερει τίου οἵ ν. Ὁ. 1| πιᾶν βεσνε 85 ἃ ἰσαῃβίτοη ἴο 

τολτῖὶς [Ἐς ἕδος (δῖ (ῃς Νείῃ. ἀϊά ποῖ ἀνε] ἴῃ 71εγυ5. ρσορεσ. [{ σουϊὰ 
Ρὲ τὔοζε δρργορσίδίε 88 δὴ ἱπίγ. ἰο νν."" 5., έν, 51. ἀγα Ἰδοκίηρ ἴῃ 
τὰς «ἰίεί ΟΚ. ἰεχίβ8.---21. Τὰς Νοίδ. τοετε ἀιοεϊηξ ἱπ Οῤλεῖ, 30. 4", 
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4. 8. ΟἹ {δε ᾿εδάετβ οἵ ἰῃς Νεί., Ζέλα ἰ5 ἰουπ ἴῃ ἴδε 1151, ΕΣ. 29 ΄“. 

Νε. γ6 5... δυὶ Οὐξάρα ἰ5 ποὶ ἰουπὰ εἰϑνγ. [ἰ τῦδν ὕὲ ἃ οςοττυρὕοῃ ἔος 

Πατωρῤκα, ἰπς βεοοπα πᾶπης ἰη τῆς [ἰΞὲ ἰῃ ΕΖε. 2. 

22.234. Μίβοοϊδπθουῦβ ποῖθβ δδουὶ οογίδίπ οβίσοσβ δηά 
αδουϊ [6 Βίησογβ.--- 225. Τῆς οἰίε οἵ ἐδ 1, ξυΐες ἐπ 7εγμδαίξης 
τας ὕὕκεϊ! βεεπ5 ἴο θεϊοηρ ἴο (ῃε 15 οἱ 1,ενϊῖα5, νν. 165-15; ὦ Ι40Κ8 
“ἴῃ 7εγιβαίθτα," θεῖος δαδριίηρ ἴδε οἴδυδε ἴο 115 ργεβεηΐ ρἰδοο. 
ὕ 221 5 διοεβίγυ 15 ἰη ρασγί σοϊῃπιοη ὙΠ ΘΒμοπιδίδ 5 δηὰ Μαῖ- 
τδηϊα 5, νν. 15:12. .-20Ὁ 928. Τῆε εἰμρονς.--- ΤῊΣ οοπίυκίοπ ἴῃ (86 
||5ὲ 15 νῦν τηδυκοά Βογε, θυΐ οὐ {με ψΒο]ς ἴἰ 15 θεϑί ἴο [ὉΠ ]ονν 
ΜΤ. δπά θερίῃ ἃ πον βεςίίοη ψ 1 οὐ δε δοης οἵ 4.Ξαῤὴ], ᾿[Βουγἢ 
Μέίξα ἰ5 ἃ σταμάβοη οἱ 4Ξαῤἧ δοοογάϊηρ ἴο 4)1.---Φῥἑ ἄς σέθεν ἰοεγε 

οὔεν ἰδα διδῖηεδς ο ἰῴξ πομδε οὔ Οοά],5ο ΕΝ. “Ονετ᾽" ἰ5 ἀουδῖ- 
ἴυ], ἃ5 ἴῃ6 οὔρί μα! πλθδῃβ γί μεγ ἐπ ὕγοηὲ οἱ. Τὶ τιδὺ θὲ [δῖ δπ 
δἰ(ειηρὶ νγᾶ8 πιδάδε ἴο βδᾶὺ {μαῖ {μῈ αὐδτίεγβ οὗ [Π6 βἰηρεῖβ ψΈγα 
ἴῃ ἐγοπὶ οὗ [86 ἰθιιρία. 

23. Ρον (δε οοπωπαπάνοη ο ἐδε Εἶπε τας μροη ἐπορ], ςῇ. τ25», πεσε ἴὰ 
δοοοσὰ ψ]} (86 {ΒοοΥν οἵ (Ὡς (Ὦτ. {δε Κίπρς τβο ἰηϑευἱοὰ τὰς ἰεταρὶς 
πϊυδὶ! νὰ5 αν, δηὰ ᾿ανίά 5 πιθδηΐ Βεσο.-- ἀμ α τεμ δά ῥγουϊξίονε 
7ον δα οἰηξεῦς, α5 ἐθενγ ὧἀσν γεφμῖγο) ἃΑ5 ΔΈΝ. 5 βυγοῖὶν πτοης, ίος ψὰ ἅγα 
ποΐῖ ἀεαϊης τί ἴῃς βυρροτί οὗ [δς 5ίηρετβ, δυΐ σπῖτι (δεῖς ἀυεῖεβ. ἢ 
͵8 αἀἰβίσυϊε ἴο τορᾶοσ πον ἴῃ δὴν βαι βέδοϊουυ νᾶν. ϑοτις τεχίβ οἱ 
5ΠΟΥ͂ δηοίμεν ποσὰ, ““βίοοά ονεὲσ ἴῃς βίηρεγβ." ΟἹ δε δα58ἰ5 οὗ ("5 
Βπὲ, νὰ τῖδυ σοηῃ)͵εοίΐυγε: ἀξ ἐπεροσοά μροη ἐδε εἰπρεῦς ἐλε ἀμί οἵ α ἀαγ 
ἐμ ἧς ἄαν. ΤῊΪΒ τεβειι 68 οἰοβεῖὶν ἴμ6 οοηέυβαα ποῖς ἱπ (ῃ. ανὶὰ 
εχδείοὰ οἵ ἰδὲ βἰηρεοβ (86 5ἰγίςϊ δηά ρυποίυδὶ ρεγίοστηδπος οἱ ᾿δμεῖγ 
ἀαῖν ἀυιῖε8.--424. 4πώ4 Ρεϊκαλίαλ ἰξε τοη οἵἩἨἁ Μετλεξαδεῖ οΓ κε Ξοης οἵ 
Ζεναῖ ἐδ 5οη οἵ “μάϑαΐ τοας αἱ (δε ξῖπε᾽ 5 Βακὰ [ον αἱ! διείπεςς τοῖα ἰλε 
2εορ᾽ε)]. Ἅ,͵ε ἅτε βϑυάάξη!ν γεπιονθὰ ἴδ δύγαυ ἔγοσῃ ἰθεαρ]ς οβιςΐδ]ς9 δηά 
βεσνίςεβ δηὰ ρἰυηροὰ ἰηΐο εἰν! Δη Αἴαίτβ. ΤῊΪΒ ν. νου ]ά δὲ ἃ τερογὰ οἵ 
1δε τουδὶ οβῆοετῖβ βυςο ἢ 88 τὲ δπὰ ἴῃ 2 5. 8:5. 

2δ-36. Το 7υάδδηβ δηὰ (6 Βοη δηλ 65 οὐἱδίά6 οὗ Ζοσυ- 

8816Π1.--ΤῊςΣ 15ὲ 18 ΠῸ ΙΟΏΡΟΙ ρεηοδίορίοδὶ, θυΐϊ σθορτδρῃϊοδῖ; 
νὰ δᾶνα ποΐ ἃ [ἴ5ἰ οὗ 6 μεδάϑ οἵ οἰδηβ, μυΐ οὗ [Π6 ἴονῃβ ἰη- 

Βαρίτοα Ὀγ 7εὴν8 ἴῃ [86 ροβίοχις ρετῖοά, ὙΒεβα ᾶγὲ ἴῃ ἴῃς οἱά 
Βεοη͵ατηΐῖα δηά Τυάδδη ἰογτϊἰοσῖεβ. 76γυβαίθπὶ ἰ8 [μ6 σοηΐῖγε, θυ 
186 ΒοΙν ΟἿ νὰβ οὐ [86 δῃοίεπὶ Ὀογαεηδηὰ θεΐνθεη [υά δὲ 
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8ηα Βεηϊδηλίη. ὙΠῈ ροβίεχις Τπδα σΟΠΊρΡΓΙ565. [ΟΥΤ ΟΓΥ ἢ 

186 ποσί δηὰ 511}} πλοσὲ οἡ {ἢ βου. 

ὙΒῈ Τυάσδη [15ὲ 8 ςοπίαίποά ἴῃ νν. 369 δηἃ Ποτηργίϑε8 βενθηΐθθῃ 
ἰονῃβ, ἰοοδῖθα ἔγοπλ Βϑεσββερα ἴο ἴδε δηνίτοηβ οἵ ]εγυ8. Οἱ Βεηΐ- 
ἴονηβ ἴμεγα δὲ βἰχίδο ἰῃ νν. 3:9, Αἰζεσ ϑοπηδ οἵ [86 ὨδΔπι68 τα ἢδν8 
“ἀδυρῃίοτβ," 6 1., αἴΐζεγ οἴμοῖβ ““υἱ]αρος᾽ (δὲδ), δἰζοσ ομα (1,8. 8] 5}} 

“βε[ἀ5,᾽᾽ 411 ἴῃ οοπηδοιίίοη πῖῖἢ (86 Τυάδδη [δὶ ἐχο. οης (ΒΕ 6]). Οἱ 

18ε βενεπίθεη Τυάδδη ἰονγηβ, 411 Ὀυΐ ἔνο, Χεελμα (ν. 5) δηὰ Μεοοπαΐ 
(ν. 52), ἀγὲ ἰῇ (δε |ἰ5ὲ οἱ ἰονσῃβ δϑϑρηῃβα ἰο Τ᾿ υὐδῃ ἰῃ 108. 15, δῃὰ {86 ογάεσ 

5 186 βδπθ ἴῃ θοΙ 115ῖ8. ΟἱὨ ἐδῈ δίζθεῃ οζ βἰχίθοῃ Βϑη). ἴονγῃβ, θυ 

γος, Οσεδα, Βειϊδεῖ͵ ἀρὰ Καριαΐ, ἅτε διηοης ἴδε ἰουγίδοη αβϑί χη ἴο 

Βεη). ἴῃ 108. 18. Οπ ἴδε οἴπεῦ παπᾶ, βϑενεῃ δὲ ἔουπά διθοης ἴδε 

Ῥίδοθβ δηυτηογαϊοα ἴῃ ΕΖγ. 2-- Νὸ. 7, ἢ ]ς ποῖ οπς οἵ ἰΒ6 Τυάδδῃ ἔονγηβ 

Βηά5 ἃ ρίαοσα. οββίδ!ν τς }υἀδδηβ ψψέγε τεοκοηδά 858 θεϊοηρίηρ ἰο [86 

ΒοΙγ εἰϊν, ἀπά με Βεη). τεγε 1ῃς σουηγν ρεορὶα 50 οἰΐεῃ πηεητοηθά 
ας ἰἰοῖπρ ἣπ ἐδεὶγ ἰοιυης. ΟἵἨ 41] {μεβε ἰμἰγίγ-γοε ἰοσῃβ δὰ οἷς 
Οὐσὰζβ ἰῃ [ἢ |ἰΞῖ οἱ ρίδοεβ ἴσοι σὰ 16 ψν84}1-δυ 6 γ8 σδπια, ἐ. ἐ., 
Ζαπμοαΐ, ν. (ς[. Νε. 3). Α ςομρδγίϑοῃ ἢ {μὲ 5δοσγίοσ 58 οἱ ὦ 

βυξρεβίβ [μδὶ πδπλε8 αν Ὀδεη δα δὰ ἴῃ {με ἰἰϑὶ δἱ ἃ ἰδίε ρεγίοα; βυιοῖ 
δι αϊίοημβ πουϊὰ θὲ πιδάς 858 ἴδε ρορυϊδίίοῃ βργεδά 50 8ἃ5 ἴο Κεερ ἰδῈ 

115 υρ ἴο ἀδίε. 
2δ-80. ΤΒο ]υάθδῃ ἰονηδ.---26. 4ηπῶ ὠπίο ἐδ οἰϊαρες ἱη ἱλεὶν βεϊά 5] 

εν ἘΠ Εν τεαυΐγεβ βοιπεϊ ίης ργεσθάϊης. [Ὲ πουϊὰ σοηηοοὶ νεγν με }} 

Μὰ 20, βΒῃοσίηῃς (86 ἀἰδθροπί(ίου οὐ 6 ηἷπε ραγίβ ποὶ δ᾽ οἱἱδὰ ἴο 
7]ετυ8. γε οδῃ Ἰοΐῃ ἴο μῖ8 τηογε ἱπιιηθαϊδιεῖν ἰῃς τα ϑρίςθα ν.»; 
ΤΑδκὶπρ Ξ0Π16 ΠΟΟΟΘΒΑΓΥῪ ΟΟΥΓοο[οη5 ΌΥ οοτηραγίβοη ΜΔ} ν. ὃ δὰ σ (Β. 
ο᾽, γε Βανε: αμά ἐδ τεϑί οἵ ]ςγαεὶ τὐεγε ἐπ αἱϊ δεῖν οἶδἦε5, εαοῖ οπε ἐ πὲς 

2οεεεφείοη, αμᾶ [ϑρτεϑα] μρο (δε υἱδαρες ἐπ ἐδμεὶγ βεϊάς.---ϑοηῖς οΓ (με 5οης 
οἵ ὕμάσξ ἀιυε!), [Ὡς οἴμετβ, οὗ οουζθο, δεΐης Βοβα ἴῃ 71Ἔγυ5. 85 ἀδβοσί θεά 
ἴῃ νν. 45., ὝΠΒεΕγα [οἱ οννβ [με [15 οἱ ϑενεπίεεῃ ἴονῃβ. δ έδοη ἰβ ἃ εἰν 
οὗ Μοδρ, ρτοβ. ἰο θὲ ἰἀθηιτ θὰ σὰ ἰΒς Τυάεαη ύποηαΐ (Ηδυρί, ἴῃ 
ΖΑ, 1τ88),».). γεξαδεεοὶ ΔΡΡΘΆΓΞ ἴῃ 705. 1 53: 85 Καδεοεὶ, 50 2 5. 23" 1 (Ἀ. 

115; οἵ οουζϑο, ἴ8ε β58πὶς ρἷδος ἰβ τγϑδπὶ.-- -96. 75; 7 ες μα]. ΤὨΐ5 βϑουπάβ 
ταῖμοσ βίσδηβε 85 ἃ ρἶδοθ- 8 πΠι6. Α8 ΠΟ 50 }0ἢ} ΠΆΠ|6 8 Κποσῃ, δπὰ 85 8ἢ 
ὉΠΒεασά-οἔ ρίδςε 18 βοδγοεῖν ροββίθ]ς ἴῃ ἃ |18ὲ {πὸ (818, ἔθ 8 οἵ οσ πδπλθβ 
Ῥεΐῃρ οουγθοῃ, Μὰ μᾶνα ἴο βιιρροβθε ἃ Ἴογτιρίίοῃ, 88 (6 βυσρεβίβ, οὕ 

τμδὲ ἐπ "εσήμα 18 ἃ τοδιρίηδὶ ποΐθ, οτί φίδι ἱπιεπα θα ἰο «ο4}} δἰΐθη- 

τἴοῃ ἴο ἴδε ἔδοϊ (μὲ {Π686 Ὡδπιε8 ψαγα ἴο ὃς ἰουπὰ ἴῃ ἴῃς ΒοΟΚ οὗ 1058. 
-28. Μεοοπαλ) ἀοοβ8 ποῖ οσοὺυγ εἶἰϑν. Πουδι1658 ἰξ ἴα ἃ οοττυριίοη ἴος 
ΤΩ, οσσυργίηρ (μς οοττεβροηάϊης ρἷδοε ἴῃ 708. 1 53,.---29. Ερ-τίνεποη) 
͵8. ἱποοσσεςιν αἰνίαἀοα ἴῃ 705. 1555, “Αἴῃ δηὰ Εἰτηπηοη." Οἡ Ζογαΐ 
866 Μοογοβ ὕμάρε5,"...--- ἰς βεϊ45]. ΤῊΣ ἴοστα οὐκί μα! ν πιθαηξ ρεομ»- 

ἐαΐη οἵ υυἱὰ ἰαπάᾶ, θὰ Βεγα {πε τοΐεγεηοε ἰ8 ἴο {πε οὐ] ἰναῖοά ἰαηὰ (ΟΑ5. 

7εγ. 1,..)..--90. 4πώῶ δεν ἐποανηεβεά ἤγοης Βεεγοδεδα ἰο Οε- κἰπηπο. ΤΈΣ 
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ν8]1εν οἱ ΗἴπποΣΣ γϑῃ δἰοηρς (μ6 ψεβίεγῃ Μ12]}] οἱ [ογυ5., δηὰ ἰβ ίνεῃ ἱπ 
708. 1:5" 85 ἴδε πογίβεγῃ θουπάδγν οἱ Τυἀδῃ. Βδεσβμεῦα νγὰ8 ἴῃς ὑγο- 
νεσθῖδὶ βουΐμοῖπι {{π||ξ οἱ (Ὡς σγβοῖς ἰαπά. Τῆς ἴεττα ““εποδπηροά," 
1δουσῇ ρδγβδὶ!. ““ἀπτεῖτ᾽" ἴῃ ν, 25, ϑυρχεβίβ ἃ ἰετῃροσαγν οοῃάϊίου, ασκὰ 90 
εἶνεβ οοἴοις ἴο ἴδε ἰβοοσν μαὲ (μῖ5 ς. νγᾶβ8 οὐ βίην ἱπιεηάοα ἴἰο ἀε- 
βοσίρε ἰἢς 36 {᾿επιεπί οὗ ἃ οᾶγανδὴ πβῖοῖ Πδά σοσοΕῪ δετίνο, 

831-36. Το Βοηΐδηιίία ἰοτσῃδ.--- Τῆς ἄγϑὶ εἰδυβε 885 ρυΖΖίεἃ ἱπέες- 
Ῥτεΐοσβ. “ὙὉδε Ἄς] άγεη α͵93ο οἱ Βεη). ἔτοαὶ σεῦ ἄνγεὶὶ δὲ ΜίςΒ δ ϑ ἢ ἢ 
οἵ ΑΝ. να58 γενίβοὰ ἴο “ἴδε Ἵ δι] ἄγει οἱ Βεη). αἷἰϑο ἀνεὶς ἔγοσα σεθα 
οὐμασα, δ ΜΙ Βπη5},᾽"ὄ ἰη ΑΕΝ. ΤΆς ἕδςϊ ἰ5 ἰ8δξ χε Ββᾶνε 8 εἰῖσῃι 

οοττυριίοη οὗ ἃ 5ἰησίε ἰεϊίεσ, ἀπά ἴῃς ἴσυς ἰεχὶ γεδὰβ νεῖν 5ἰταηρὶυ: 
απὰ δε τοης οἵ Βεη). ἐπ, Οσεδα, Μιομπμαϑῖ, εἰς.---38. Νοδ] 15 ἀουδεῖες5 
ἴὰς βδης 88 εδο, ἘΖτ. 2"..---(παπὶαλ] οσουτα πονβοσε οἷβο, δηὰ ἰ5 

ςεγίδίηϊν οοττυρί.--354 ΠΗ α207]} 15 ἀουδέ!εββ ἰΒς βᾶπιῈὲ 85 Βααί-λαξον, 
2 85. 133, 85 ἴδε αἰζυδίίοῃ οὐ ἴδε δογάες δεΐψεεῃ ΕΡἢγαῖπὶ δηὰ Βευ). 
ἔδνουτβ βυςῖὶ ἰἀοπε βοβίίοη.---Οὐμαΐηι} εἶδνσ. ΟΠ]Ὺ ἴῃ 2 5. 4', σβεγε ἴξ 
ΔΡΡΘΔΓβ 10 ὃ6 ἃ Βεη). ρῥἷδος.---383δ6. δ᾽ δαϊ!α1} 15 ἰουμὰ πόνεσε εἶϑε.--- 
Οε-καδαγας λὲηῃ} τλθϑηβ ναϊΐεν οὗ ἐδ ογαβσπιοη, θα ἢ. τγ. ἴος. 8 τεαυϊγοά 
Βεγε, 85 ἰη τ (ἢ. 4... [ξ νταὰβ ργοῦ. ἃ ψδαν Ὥδᾶσ [εγιιϑ., Κποῦσπι 85 186 

ταβϑίάθηςε οἵ ἃ ςογίδίῃ οἶδβ8 οὗ ψογκηεη. Αος. ἰο τ (Ἐ. 4". 1ξ νγᾶϑ ἰουμάοά 

ὃν ]ο6Ὁ.---86. 111., απ ἤγονι (ἀε [,υ. ῥογίέονις οὗ ὕμάδαΐ [ον Βεπ)., ἰὰς 
ταης. οὗ ΜΒΙΟΝ τᾶν Ὀς αγ σοηιο οἵ (δε 1υ. λαά αἰϊοίνμεπὶς οὗ 7ῳυδαῖ ἀνὰ 
οἵ Βεη]. 

8. Ὁ"))5] Ιδοκίης ἴῃ ΦΒΝ,---ᾷ, πγ] τ Αθαρασθας -ὁὶ κη΄ ΠΣ.--- 2] 
ὦ καὶ ἀτὸ υἱῶν.---δ. Ὁ Φ 5]. ΤΣ ροϊπείηρς δου] θὲ ---- θη, ἔγοσα πιεῖ; 
ᾧ τοῦ Αἡηλωνεβῆ, Ἡλωνιλ, Σλωνειῖ; (ὦ τηλῖκοβ πῦΣὉ οἷς οἱ ἴδε 8οῃϑ οὗ 
Ῥετζοβ, βανιης οἵ ἰζε σοης οὗ Ῥεγές, οοττεβροπάϊηρ ἴο οἵ ἐᾷε ςοης οἵ 7μδακ 

ἷῃ ν...--.8. ὦ" μὲ8 χαὶ ὀπίσω αὐτοῦ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Γεβουε Σηλεει. οἱ 
πάντες ἐνναχόσιοι εἴχοσι ὀχτὼ τοῦ Βενιαμιν. [1 5Ξυβρεςῖΐ ἃ ἀυρ. δἱ ἴδε δ6- 
εἰμηΐης ταί βεῦ ἴδῃ ἃ ρἷυβ, ὑπμῚ Βεΐης τά. ἰηβίοδα οἵ γ»πν, (86 οτὶρίπδὶ 
Ῥείη, ἰμογείογε: ...ἕ 7)53 Ὁ32 9. ,5ΟΥ 22 ὉΠ). [ἢ (Πδὲ οᾶ56 τὸ Ξβου!ὰ 
τά. πτδν ἴοτ γ ἰπ ν.". ΤΆς ἰεαϑὲ ἐππιεπἀδιίοη ἔογ ν." 8 ἴο χά. .)2 ὅ9) 
ρ.--θ. πμυθπ- 12 ΠῊΝ} 15. ἰο ΒῈ ἰδεπεβοα τὴ πο -}} γουτσ, τ ΓΒ. 
9".-10 1. ἰἀδηιίοαὶ τὶ τ ΟΠ. ο"9 εχς. (Βαϊ 12 [4115 Ῥείογε 2. δὰ 
ΥῚΦ᾽ ταὶ ΠΥ Ἢ».---11. ] ΦΡΚΑ ἀπέναντι (1}), ἡγούμενος".---128. ... πῸΦ 
Ὁ) ΦῚ] ἰδοκίης ἴῃ ὥβν, (ὧδ ΙΔ.κ8 ὅγβί ἴδγθε Ὠδπιεβ δηὰ 12) δείογε τοκ. 
--18. νην] Ἰδοκίησ ἱπ ΦΒΚΑ - -Ἴον ... την 12] δοίης ἱπὰ ΦΒΚΑ.--14. 

ΡΟΝ ἴο ἐπὰ, Φδκα χαὶ ἐπίσκοπος Βαδιήλ.---Οὐ 1213] ὧν υἱὸς τῶν με- 
χάλων.---1δ . οὐδ πο. . ὈΡἪ}}] Ἰδοκίπς ἰὰ ΦΒΑΝ,--πνπη] ὧτ ἔργα τοῦ 
οἴχου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐξωτάτου.---17. ΟΒΚΑ Πδ5 οηἱγ καὶ Μαθανιὰ υἱὸς Μαχὰ 
χαὶ ᾿Ωβὴδ υἱὸς Σαμουέι.----πϑεγ πῊ] ΟΡ ᾿Ασὰφ ἄρχων τοῦ αἴνου καὶ 
᾿Ιούδας τῆς προσευχῆς, οπε οἱ ἴδ ΑΓΕ ο4968 ΏΟΓΕ ΤΌΣΤΕΥ δά πιϊῖ8 ἴδε 
ναῖυςε οὗ (μἷ8 ἰεχὶ (Ε5...). Ιῃ πα΄ χὰ δηὰ, ἰαἰκίησ ἰπ ἃ {|| οὗ ἐμ οοη- 
ἵεχὶ ἴο 58ονν οοππεοίίοῃ, ᾿Ασὰφ ἄρχηγος τοῦ αἴνου τοῦ ᾿Ιουδὰ εἰς προ- 
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σεύχην. Τὸ κεΐ 5εη86 τὲ ββουϊὰ τὰ. πῦπγσ, υϑϑὰ ἴῃ ἃ ἰδθοδηΐςαὶ βθη86 
ἴον α 2ξαῖνε; ἴοτ τῦσπν τα πιίσαϊ τὰ. γνπν, ἐεασίετ. ΤΌΤ 845 ἃ ἴθοὶ- 
Ὠΐοδ] 86Ώ36 85 ἰῃ 8. 72 δῃὰ ἴῃ ρβδὶπὶ {{{|π8 δηὰ τηεδῃβ ἃ ἐἑωγρίοαὶ 

ῥγαγεν.---18. σα... 52] Ἰδοϊκίπς ἴῃ ΦΒΧΑ,--ῶ8ὺ Ἰδοκίηρ ἴῃ ΟΒΑΝ, 
4“ χαὶ διέμενεν ἐν πίστει ἔπκὶ τοῖς ᾧδοῖς κ. τ. Δ. ΤὨϊΐΒ ἰβ ἃ ἀυρ., οοτ- 
τοοϊοᾶ ἔσο ΜΤ.., δυϊ ββονίης οὔ κἴ παι ν ἼΟΡΙ ἴου ΠΟΌΝ, βίπος νὩ- 85 
διέμεινεν ἐπὶ τοῖς ᾧδοῖς. γε πιυβὲ τὰ. ἼΏ75), Ὁ. 5.--24. Ὀκ2 ΦῸ] ΦϑΑκ 

Βασηζα.---ἰ 7... . 29] δοκίης ἴῃ ΟΒΑΝ,--- ὦ] Οὐ ἐχόμενα.---26δ. Ετοτὰ 
Σ3, ἰΔϑὶ 530]. οἱ γϑκῆ, ἰο εῃὰ οἵ ν. ἰβ Ἰαοκίῃρ ἴῃ ΦΟΡᾺΝ (βανε δαὶ Α ἢ88 

αρβο).---πνχη] ΟΟν θυγατράσιν αὐτῆς ΞΞ π"0)2.---26. ΟΒΑΝ μιΔ5 ΟἿΪγ χαὶ ἐν 
Ἰησού, ὦ" χαὶ ἐν Σουα κ. τ. λ.---207. ΦΟΡᾺΝ Πλ5 ΟἿΪγΥ χαὶ ἐν Βεηρσάβεε.---238 ἢ. 
Ἰδοϊκίης ἴῃ ΦΒΑΝ,- - 559] ὧτ Μαμη, Μαχνα κα..---830. δ π)}} ἀπά Πρ» 

“..}} ἰδοκίηρ ἴῃ ὅβαν,- -Ἴμ20} ὥΒΑΧΙ, ἐν Ἡ.--- κῦλ Ψ] ἰαςκίης ἴῃ ὥΡΑΝ, 
- 31. πνῷὴ ἴο επὰ οἵ ν. 3 Ἰαςκίηρ ἰῃ ΦϑΒΑν,--88..... γρῦπ0] 4" μερίδες 
ἐν τῷ ᾿Ιουδὰ καὶ τῷ Βενιαμιν. 

ΝΕ. 12.335. ΑἜ ΤΠΙΒῚ ΟΕ ΡΕΙΕΒΤΒ ΑΝῸ ΓΕΝΙΤΈΘΒ ΑΒΕΑΝΟΕ. 

ΒΥ ΡΕΕΙΟΡ5. 

ΤΆ Ϊ5 1ἰβὲ νγὰβ ἰηϑεγίοα βεγε ργοῦ. 85 ἃ βϑοζὲ οἵ δρρεπαϊχ ἴο ἴδε ργεοϑά- 
ἴῃ ἰβῖβ. [11 οαττίεβ υ5 ἀονγῃ ἴο ἃ ἰδία ρεγίοα, ςεγίδίη!ν ἴο τὰς ΟΚ. ἀρε. 
ὙΒε Ὀα5ἷ8 οἵ {με οἤγοῃ. βγβίεπι ἰβ {μ6 βιιοςοβϑϑίοῃ οὗ ῃἰζὰ ὑσ., ν. "6 “-, 
Ρυΐ ἱπ δΥ ἴδε Οἢγ. δ5 ἃ χυίάς, δηὰ Ἴοονεγίης (Βε τβο]ς Ῥεγβ. ρεσγίοάα. 
ΎΒετα ἀγα ἔνε ραγίβ8: (1) ἴῃ πᾶπιεβ οἵ ἔβοβϑε δεϊοησίης ἴο {δε {{π|6 οὗ 
7ε8., [Ὡς ἀβϑϑοςίϊδίς οὗ Ζεγ., νν. 1-᾽; (2) 186 ϑυςςεββϑίοη οὗ δρᾷ ργ.; (3) 
ἴδοβε οἵ ἐμ ρεγοὰ οἱ 7ο)ακίπι, [65.᾽8 βυσοθβϑοσ, νν. 1.5, (4) ἴεν. οἵ 
τς {της οἱ ΕἸΔ5} 10, ἃ ξεπεγαίίοη ἰδίεγ, ν. 33; (5) δρρδγεηιν ἱπίεπά δὰ ἴο 
Ὀε ἃ ᾿ἰϑὲ οὗ ἰδοβθε οὗ ἰδς {ἰτης οὗ ]οβδηδη οδ]]θὰ μεσγὰ ἴδε βοὴ (δαΐ δες. 
ἴο ν. "1. [86 στδῃάβοῃ) οἱ ΕἸ δβῃ 0, νν. 535-35, 1Ὶ ἀρρεᾶγβ, ἱβεγείοσγε, μαὶ 
ἴδε Ράββᾶσε νγὰ8 οὔ ἴα! γ ἀσβίρησα ἴο ἔυγηϊϑἢ ἃ 1131 οἵ ἴῃς ρσ. δπὰ ἴεν. 
Ψ80 ψοτα μοδάϑ οὗ {πεῖν χυ]ά48 ἀυτίησς ἴῃς ψὨοΪς οὗ ἴῃς Ρεῖβ. ρεγσίοα. Τῆς 
Ρᾶββασε 5ονβ ἴῃς Βαπά οὗ ἴῃς (ᾷγ. (Ὡγουχῃουῖ. ὙΒε δὲς 3805 ἴῃ (δῈ 
Βεβὲ μ55. οἵ ὦ δον ἰμδὲ (δε 113ὲ γὰβ ἀενεϊορεα δἵ ἃ ἰαίε ἀδίε, δῃὰ γεῖ 
τ νγὰβ ἤδνεῦ ςοπηρ εἰ θα, Π]688 τὰ Ξυρροβε {πὲ βοπιε οἵ ἔμ6 (Ἀγ. 5 3.08- 
τεπηδίϊς τοῦ μ458 θδεη ἰοϑῖ. Αϑ ἴῃ ς. τσ πεσε ἰβ Βοσε δῃὰ ἴδετε ἰηΐεγ- 
βρεῖβοά ἃ ρῆγαϑθε ἀεβηΐηρ (με {ιπηοίίοη5 οἱ οεγίδίη [θν. Οη (δε 58 
8ε6Ὲ Μεν. Ερη.1π| 1. 9. 56). 1 ἱδίση,".. 

1.9..ΧΚ 1181 οὗ ρῥγίοδβίβ δπά ἵν ἘῸ οᾶπὶθ ᾧὑρ ψἱτ 

ΖΘΟΙΌΡΡΑΡΟΙ ἀπά 7οβαια. ὙῊΒ ραββαρα ρυγροῦίβ ἴο δ6 Ρδγᾷ]]εὶ 

ἴο 186 |18ὲ ἴῃ ΕΖγ. 235. δηὰ Να. γ89:-ὦ, 

1. 76ε5.1. Τὸ πιακε τῆς ἰἀεηεἰβοριίοη οοτίαίη ΟΦ" ἰπϑεγὶβ ἐδε σοη οὗ 

«Ἰοσοεάεξ. Αἰΐες 1818 γα ββουϊὰ εχροςὶ ἐάξ ῥγ. ἃ8 ψγὰ ανς ἐΐε ἔξυ. ἴῃ 
ν.", ζΚ. ττό.. ΑΙ ἴδς πδπιεβ δἴϊζες ϑβεκδηΐδα, ἱ, ἐ., οἵἱε οἵ ἴδε ἰοΐδὶ 
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22, ἅτε ἰδοκίηρς ἴῃ {με «πεῖ ΟΚ. ἰεχί5.--Ἴ. Τῆεσε ἰοεγο ἰζε κεαάς οἵ ἐδξε 
ὅν. απὰ ἐκεῖν ὑγείγεν ἐπὶ ἰδς ἀαγς οἵ .,.ε5.. Βγειάγεμ σὰ τες ΒΔ πΙ Ἀν 

ἰμβετίοα δἰϊεσ Ὁγ., δρρδγεηῖν [ογ ἼῸ οΟἵεσ γεββοῦ ἴβδὴ ᾿18 οοπβίδηϊ 
τοούσεηος ἰπ (ἢε ᾿ἰ5ῖ8 οἵ ργ. δηὰ [δν. [ἰ Πᾶ5 ἃ ἰδοδηΐςδὶ βεῆϑθς ἴῃ ἴδεβε 
1155, πὸ ἀφεοείαέες, ἰμοϑς οἱ {8 5β8πι|6 οἶδϑββ. Τῆα δὶ ἀοεβ ποῖ ργεϊεπὰ 

ἴο ὩΔπι6 4}} {με ἱπάϊνίυδ] Ρζ., θυϊ οἷν {86 Βεδάϑξ οἱ οἶδῃβ.---ὃὅ. ΤΏἊ 
εν. ἴῃ ἔννο στουρβ; ἔγβϑί αἰχ ἤδπιεβ, δῃὰ ἱμεη ἰΐ ἰ5 βαίὰ οἵ οης οἵ ἵδεση: 

Ἧς αμά Κὲς δγείλγεη τοεγε [ἀρροϊηι64] ονεν ἐφε ἱδαπαςείνϊηρ5]. ΤῊΣ δηΐε- 
οδάεηϊ, ἐδεγείοσε, ταυβὲ Ῥ6 55. [Ι͂ἢ νίεν οἱ 11} (οἱ πδὶς 85 ἰ5 ἃ ἀυρ.), 
νψὲ βδβουϊὰ ὑγοῦ. σάἄ.: αμὰ ἐλε 1ευ.; 9ε5., Βμμπὶ, Καάηνιλεὶ, δεγεδίαξ, 

“μὐοῖ, Μαμαπίακ; αμὰ Μαμαπίαΐϊ τῦᾶς ονεν ἰδε ἱπαπλερίοίηξς, κε απὰ 
ἀὶς δγείάγεη. Ιηϑιελά οἵ .7ες., Βίκπμρὶ, Καάνεϊεὶ, ν. " Ὧδ5 .7,.ες. ἐζε τον σῇ 
Καάδηιεῖ.---θ. Απά Βαξδιξίαπ απὰ ὕὐπηὶ [ἀπ] ἐμεὶν ὑγείάγεη τοέτε 99- 

2οείίε ἑάενε [0 γ 1:6 ἵμποίἑοησ)]. ΤὨΪ5 τῆᾶν τείεσ ἴο δηιὶρμομδὶ κἰπρίης, 
οἵ ἴο ἴδε οὔδηροβ οἵ ογάεγβ ίοσ ἀϊβεγεηΐ οςοδβίοῃβ. [ἴ 18 δὴ εἰδθογαν 
τίου οἵ δε νασις ““βεοςοηὰ᾽ οἵ 117, ψ Βαΐενεσ {Βδὶ τδν πλϑδῃ.---ζ7)νπὲ] 
Ξε Οδαάέακ ἷῃ ν. "Ὁ ἀπὰ Αόα ἰῃ 111". 

10 ἔξ. κἶνεβ ἃ ὑγ ΒΥ ροηθδίορυ ἴτοῃ [εβδυδ, ἴ8Ὲ ϑὸῃ οὗ 
7οββάεκ, ἴο ]αἀἄυα. Αεοοτγάϊηρ ἴἰο 705. (4ππ|. χὶ, 8, 5), ]αἀἄυδ 
858 ἃ ΠΟΠΙοΙΏΡΟΓΑΓΥ οὗ ΑἸοχδηάοσ ἴπῈ Οτεαί. ΤΆΣ |ἰ5ὶ {Βογε- 
ἴοσγε εχίθπμαβ ἰβγουρῃ ὕπνο σδηΐυτγεβ; 8ἃ5 ἴβεῖα ἅτε δἰὶχ βεηεζα- 
οπβ, {πε {ἰπι6 σονεγθά σοσγεϑρομ 8 ΝΟΥ οἰοβεὶν ἰο ἰμαὶ ἀδῖδ. 
ΕὐγίδβοΓ οοπβγτηδίϊοη οοπλε5 ἔγουῃ {με ἰάθη: δοδίοη οὗ ΕἸ1Δ5 810 
σὴ} (δὲ Βίρἢ ῥγίεδὶ οὗ Νεμαπη δ 5 {ἰπιε, 31. 

192-41. Ῥτίοαίβ δηά 1ονὶϊθα οὗ 6 ἰδίοσ ροσίοά.---12. 4πὦΔ ἐπ δε 

ἄαγς οἵ «.ο]αλέν], ἰΒε δῖε οσ ργϑάεοεβϑθοσ οὗ ΕἸ1458 10, δπὰ ἰβογείοσε 
"Δ ἃζὲ ἴῃ ἴῃς ρεγοα 7υ8ὲ Ὀείοτε Νεἢ.᾽5 δάνεηϊ.---Ῥγέεείς ἐλε Ἀεαᾶς οΓ 
γωϊάς τοεγε]. ΤΏς 153ὲ ἰπ νν. 1-6 νγᾶβ οἱ {86 σοῃίειηρογδσίθβ οἱ Ζεσ.; (ηΐς 
1|5ῖ ρἶνεβ (8 μεδάϑβ οἵ ἔμοϑε οἰδῃβ ἃ οδηΐυγν ἰδῖοσ. ΤΈΘ βοβογηθ ἰ5 ἴο 
εἶνε ἃ οἰδη-πᾶτης δπὰ ἰμδθη ἴῃς σοΟΠΕΠΙΡΟΓΑΙΣΥ τεργεβεηϊδίϊνε, ἢ υς; οἵ 

τδε χυϊὰ οἵ οουγϑε οἱ ϑεγαίδῃ, Μογαίδῃ. Τρ οεἰδῆ-πδπηθ8 ἃσὲ ἴμοβς οὗ 
νν.15.--1Ὶ6. Μοεϊκῖῆ, θυς Μαϊμξ ἰῃ ν..--Ηαμμσὴ οἵ ν." 4115. 8 Βεγο. 

ὙΤὨς οπιίβϑίοη πᾶν 6 δοοἰἀδηίδὶ, οσ, 88 ὦ ἰδοκβ ἴε ἤᾶπὶς ἰῃ ν. 3, ἴΐ 

ΤΑΔΥῪ Ὅς 8ῃ ΕἾΤῸΣ ἰδβετεα.---δλεδαπέαἢ) Ξε ϑλεξαπίακ, ν.".---1δ. Ηατγὶη) τα 
. Κεδμηι, ν. ".--ἢἥ Μεσα οι] τα. Μγοριοίδ, ν.".--16. Οἱπηπείλοη) -- Οἱηηπείλο, 
ν...-3Ξ 11. Μ|ιπ)αηιΐη) τὸ Μ| )ανεῖη,ν. », ὙὍῊΘ ἤδπὶς οὗ [8 τεργεβθηϊδιϊνε 
οὗ 115 οἴδη Βα5 δ] θη ουΐ.---ΔΙοαά)α᾿) τε Μααά)αΐ, ν. ".--40. 5.1} τε 
8.11. ν.". 

22. Αὄὔ115ὶ οὗ ἴδο Ι,ονἱῖε8 οὗ ἃ ζοποσζαίΐοῃ βυοοθθάϊηρ, ἱ. 6., ἰῃ ἴδ 
ἄδγε οἱ ΕἸϊΑΒἨΪΌ, οοπίοιηροσασυ τἱίὰ Ν ΒΟ ΔΒ.--- ΑἹ] [πγοα Ὡδπιεβ 
τεσ ἰπ ἴδε ψεπεδίοσυ οἱ Βίφῃ ὑγ., ν. ., θείῃ ἴδε ἰδϑὲ ἴὩγοε οἵ δὲ [15ῖ; 

ἴον ]οπδέμδῃ δηὰ Τοβδηδῃ δὲ ἰἀθηιϊίοαὶ. Α5 ΕἸ Δ8 8} τὰβ ἴῃς ἔδί δες 
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οἵ ]ο͵Δδ, τὲ ταΐχμὶ τεμάεσ: ἐΐε Ζεῦ. ἐπ ἐδε ἄαγς οἵ ΕἸ αςλῖδ, 7ο)αάα, 
“ομαίλαη απὰ Χαἀάμα τυεγε γεοογάρά ας ἀεαὰς οΓ φωϊἀς]. Αἱ 411 ἐνεηΐβ, 
186 (ἄγος Βἰσῇ ργ. οδῃποὶ ὃὈ6 οἰαβϑθὰ 88 [εν.--ἀπά δε ῥγ. ὠρΐο ἠδ 
γεΐρη οΓ αν. ἐπε Ῥετνς.] 5 αυϊξε υὐίητε! ἰσῖ Ὁ] 6 μΒογο. Το ἰάθα βθθπιβ ἴὸ 
Ῥε ἰδαῖ ἃ οεγίδίη |ἰ3ὲ οονεγεὰ (Βς ργ. Κπονσῃ 85 ἴασ ἀόνγῃ ἴδε ρεγίοα 85 

186 τείχη οἵ Ἀγ. ς[. ν. 3. 1 τᾶν θὲ πιἰβρίδοδα ἔτγοτῃ νν. 1-7, Βοσα (6 
ἀαῖε πουϊὰ θὲ δοουγαῖθ. [1 8 οονίοιυϑὶν θυΐ ἃ ἰσαστηθηί. Ἀγ. (6 Ρεῖβ. 
18 Ρεσυϊατ, ἴῃς ΟὨἹῪ ο886 οἱ ἴδε σεηος ἴογπι, δηὰ ϑυρσρεβῖβ ἃ ἰγαρτηθηῖ 
ἴτοπι 8ῃ υηΐδγλ αν μδηά, 

423-26. Αποίδος [ἰδὲ οὗ “ον 68 δηᾶ ποῖοθβ οὗ (ποὶς ἀυῖ168.---28. 
Ηετε τὲ Βπὰ με υπυϑυδὶ δοης οὐ 1ιευὲ ἷπ ΡΙαος οἱ δε οοπητθοῃ Ζεῦ., 
“ροσβδρβ ἴο ἱποϊυάἀς ἔμοπὶ τ ργ.,᾽᾽ ΒεΙίΒ.--- γέμον ῤοης ζε δοοῖ 
οΓ {κε ἀοεὰς οΓ ἰζε 4αγ5]. “ὙὍΒε ἀδθάβ οἱ [ῃς ἀδγβ᾽᾽ 8 δαιίν. ἴο δη- 
τ8]98 οὐ σβγοηῖοῖεβ; ἴΐ 5. ἃ ἰθοβηῖσαὶ ἴθστι υϑϑα την {{π|68, ἱμου ἢ 
υϑ08}}ν τ] ϑοπηθ [υγίμες ἀεβηϊίοη, 85 [6 δηηδὶβ οἵ ἴῃς Κίηρβ οἵ 

Ι5γϑοὶ (οσ 7.88). [ἰ τεΐεσβ, (Βουρ, ἴο ἃ μἰβίογίοδὶ γεοοσά, ποῖ ἴο 8 

ξεμεδίοσυ. Βυῖ 186 ΟὨγ. ντοῖς Εἰβίοσν οὐ {με ἴβθοσν ἰμδὶ ζεηθαϊο- 
εἰε8 ψεῦα δὴ ἱπιρογίδπὶ ραγί, δηὰ (5 τηδῪ ρ885 85 δἷβ σοῦ. [ἢ γ, 
Βοψανεσ, ἴῃ 6 οοττεςὶ ἴογμι, “οοῖ οὗ φεμεαοσν,᾽᾽ οσουζβ.---απαᾶ ἀσιοη 

ἰο (δε ἀαγς5 οἵ Χοδαπαη ἴον “ομπαίδαμ, ν. 0] ἐξα δον οἵ ἘΠ α551}], οἵ 3ι τίς ν 

ἐλε εγαπάδοη, νν. "1., ς[. ἘΖτ. τοῦ; ““8οῃ᾽ 15 ποῖ εηρίογθ νεγὺ βιγίςεῖν 
ἰῃ [8686 τϑοοσάβ. ὙΒῈ ποσὰ ἀο ποὶ δὲ ἐμεῖγ ργεβοῶΐ Ἴςοηηεοίίοῃ, 
85 ἴμεν τεαυΐγε ἃ ργεσθάϊηρ βίδιεπγχεπί οἱ δὴ δδι εῦ ἀαία [μδη (δαὶ οἵ 
7ομδίβαη. [ηβϑιεδὰ οἱ με ἱπαρργοργίδις “Ῥοοῖκ οἵ [με Ἵβγοηίς!εβ," 
ἴδετε πιδὺ μᾶνα οὐ ρίπδ!ν βιοοα ““ἷπ [Βς ἀδγβ οὗ. .. δηὰ ἀονη ἰο,᾽ 
εἴς. Οἵ ν. 30 τηᾶν ὃς οοῃπεςίοα ψ] ἢ ν. 535, 1Πε τεοοσά εχιθηαϊηρ ἔγτου 

ἘΠΙΑβμΪ Ὁ ἴο Βἷβ8 σταπάϑοη. ΤΏ ἰάθα ἰβ ἐμαὶ ἔμοσα τγὰ5 ἃ τεοοσγά οἱ 86 

κεν. ψο τψεγὰ μοδάϑ οἵ συ 5 ἄονσι ἰο (Βς {ἶπιο οὗ ἸοΒδηδη, {μὲ ἰβ, ἰδῖοσ 
18δῃ Νεὶ.---24. ΤΗς [κεν. τὲ ἀϊνοα ᾿πίο ἵνο οἶαβϑεβ ΌὉῪ {δεῖς οβῆςεβ. 
Ιη ἴδε δγβὶ οἶδββ γε βηα Ὠδαυΐν [86 58Π|6 ΠΑΠΊ6β 858 ἴῃ ν. δ, Ηδϑβδῃϊδῃ, 
ΒΒεσερίδα, δῃά 765. ἰΒε 8οὴ οὗ Καάπιϊεὶῖ.---ἀπῶ ἐπεῖν δγαίγοη: ἐπ ἵγοηὶ 
οἵ Ικορ), Ἐ ἐπὶ ἐμεῖν σοιγσος, Ὁ. οὴ ν. ".--ἼΠε οβῆςε οὗ [815 οἶα55 15 ἐο ῥγαΐδα 
απὰ είνε ἰπαηπκ5] ς΄. ν."ττιῖ,-- Παυὶά] ἰΒ Βοτα σίνεη 86 ργορβεῖίο {{||6 
ἐδε "παπ οΓ Οοά, ἴο βοῦν {μαὶ δῖ58 δυϊβογιν ἴῃ {με τεχυϊδιίοι οὗ [86 
ἰειρίς βεγνίοα ὰ8 ποῖ ἴΌν δ] δυῖ ρτορδβεῖϊς. ον ἀϊβογθηὶ 5 [86 
Ῥανίά οἵ 2 5. 7, Ὑ8ο νγᾶ8 βη)οϊῃϑα ἔγοτῃ Ὀυϊϊησ {δε ἰεπιρῖς ὃν Ναίμδῃ 

ἴδε ργόρβει!--ῦ αἰοῖ πεχὶ ἴο τυαϊοἢ] ΔΈΝ. θυϊ 96ε ν. " ἔογ {Βεῖσγ ψαίςβεβ 
ΟΥ ἔυποίίοηβΒ. Ἐ τεπάειβ ἔγεεῖν απὰ ἰδον ἐπὶ ἰμγη ἔθῤὲ τοαίοἶε ἐφωαϊῖν. 
11 566 115 πῆοσγε παίυγαὶ! ἴο βϑιρροθε (μαὶ ἴῃ τεΐεγεμος Βεῖε ἰ8 ποΐ ἴο 
βίδιηϊησ δίς μεβ ΒῪ ἔστη, θυΐ ἴο ἔπε δπείρμομδὶ βἰπρίηρ, οης δοαν οὗ 
βἴπρεῖβ ορροβίΐε δποίμεγ δοᾶν.--3δ. Τῆς ϑεοοπὰ οἷδ85 οἵ ἴεν. οοῃϑβϑίϑίβ 
οἵὗἨ 58'χ πηεῆ, ἴ86 ἢγβὶ ἴῆγος οἵ συ βου---Μαιδηίδη, ΒακΡυκίδη, δηὰ 
Οδδάϊδῃ (Ξ- Αθάδ- }πη]})--τ-ᾶγε ἢδπιρὰ ἴῃ νν. ""- 157, δηὰ (ῃς ἰαϑὲ ἔνο, 

Ταϊπιοη δηὰ Ακίκυῦ, ἄγε παπιεὰ 85 ρογίειβ ἴῃ ὑσὶ [ἢ τ (Β. ο"7 νὰ δπά 
αἶϑο 58! υπὶ, οοττεβρομαϊηρ ἴο ουγ ΜοβΒυ 14 Π.---Ααϑουτ ἰοχί βιδηά5 (μεῖς 
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ἀυζίε5 ἀγὰ ἐδυι5 ἀεβηρά: τοαίσάνεοη, ζαίεξοερεῦς [{μεἰτ] οὐδε, αἱ ἐδε Ξἰοτο- 
ἄομδες 9[ {κε ραίε:)]. ϑυςἢ 4 ἀεβογίριίοη ἰβ νεῦν ργοῦ. στοῦζ. Τῆς 
εββ. γεηάοσ νδιουβν, ὦ Βανίης τοσίοδνεοη, ξαίεξεοβενς οΓ ἐπε τοαίοϊ 

τοῖον 1 γαϊκεγεά {κα γαίεξεοῤῥετς. Ἐ Ὠδ5: ξεεβεῦς οἱ ἐπε καίες αμπὰ οἵ λα 
)ονε-οομγίς δείογε (δε ξαίες, ἃ τε οτίης ψ Ὠΐϊοἢ [85 [86 δἀνδηΐδξε οἵ πιδι- 
ἱπῷ 8εῆβε. ΑἹ] νὰ Ἵδῇ 880 μοβίζίνε!ὶΥ 5 {μαὶ ἐπ6ϑς τηεῃ ψεγε οδαγσοὰ 

πὶῖὰ τΒς ἀυΐν ργεβοσίδοὰ ἰῃ 79 οὗ βοείηρς {μδὶ ἴῃε χαίεβ ψετε ψαϊςμεα δηά 
ορεπεὰ δηὲ εἰοβεὰ δἱ ἴδε ργορεγ {ἰπ|6. ΤΉ Ϊ5 ἰδοῖϊ, ἃ5 Μ) 6 }} 8ἃ5 ἴῃς “1 οὗ 
Ω, Ξυρκγχεβίβ ἃ ἰγαστηοεπὶ οἱ Ν. Τῆς β88π|ε ζυποίίοη ἴῃ 11!" 15 ργεβο θεά 
ἴοτ ἴῃς χαϊεϊκοερεσβ. Τῆε ςοη[υβίοη 15 βγεῖ θεν] εγίης. Τα ἱπιρ]}- 
οδίϊομ ἰβ ἐμαὶ ἰῃς ψζαίϊείκθερεσβ ψεσγε ἃ Ὀγδηςἢ οἱ ἔδε [εν οδὶ Ὀοάν.-- 
26. Τῆς ἰεχὶ ςοπίαίηϑ ἵνο ἀδίεβ, οπς ἰμαὶ οἵ 7ο)αἰκίπι ἴῃς ῥργθάδοἼξϑογ 
οὗ ΕἸ 45815, (86 οἴμες {δὲ οἵ Νὰ. δηὰ Εζταβ. Βαυΐ ἐμ βοῦν 5 ἐδδὶ 

Ἐξζτᾷ απ Νεῖ. ψεγε οοηξοτηρογατίοβ, δηὰ ἴξ 15 ροβϑίδ!ν ἴῃς ἱπιεπιίοη οἵ 
18 ντίϊεσ ἴο πᾶπιε ἴδγοα πηθὴ δϑϑιυπιδὰ ἴο θὲ οἵ ἴῃς β8πιὸ αϑε, δῃὰ ἱδεγε- 
ἴοτε γε ββου!ὰ εχρεςὶ ἘΠῚ 4510 ἰπβιεδα οἱ ]ο᾽ακίπι. Οπς ΟΚ. οοἀ. οου- 

πδοῖβ [8.5 ἀδῖς τι ἴδε (οἸ]ονίπρ βίογν οἵ ἴῃς ἀδαϊςδίίοη οὗ {με νν8}15. 
1 ἰβ βυφρεβίίνε ἴο πὰ Νεῖὶι. ργεςεάϊης ΕΖγα, οομίγασυν ἴο ἴῃς (πγ.᾽5 
διτδησειηεηΐ οἱ Ηἷ8 τιδίεσαὶ. διίγςεν βρεακίηρ, νγὲ πυϊσδς ἰηίεγργεὶ 
1815 ν. 85 τηηζ. {μδἰ (ῃς 158 ἐπυπηεγαϊοα οονες ἰδς ρεγίοα ἔγοπι [ο]αἰκῖπὶ 
ἴο ΕΖγα, ἃ ρεγίοά οἱ οοηβίἀδγθθ]ε ἰεησίῃ. 

ῶ. σσπ] Ἰδοκίης ἴῃ ΦΒΑΝ- --ννρῚ] ὦν Ἰησου τοῦ Ιωσεδεχ.---ν ον) Οὐ 
Αζαριας.---8. Ετοπὶ ὉΠ ἰο ν.75, ἴῃε επὰ οἵ τῃς ϊ5ὲ, πεσε 8 ἃ δίδηὶς 

ἷπ ὥραν - -ἐ γὺ] ὧν Αδαιας.---8. π)Γ0}] ὧβ Μαχανια.---"03}] ἅ χαὶ 
οἱ υἱοὶ αὐτοῦ -ΞΞ γ.)31.---Υθπτῦ;] ΟΒΑΝ ἐκὶ τῶν χειρῶν, ὦ" ἑπὶ τῶν ἐξο- 
μολογήσεων -- ΠΥ Ὁ; 85 ἰπ ν. Π, Απάᾶ 80 νε βου] τά. ἰηβϑιεδὰ οἵ 
α. λ., νΒϊςἢ 8 ἃ ἔοστη Ββαγὰ ἰο εχρἰαἰὶλπ. (ὦ ββονβ ἱμαὶ {πε εἴτοσ νγγὰβ 80 
οἷά οπε.-- 9. ὦβαΝ ογηΐ 8 811 Βυΐ ἰδϑὶ νογὰ, ψἰςἢ 5 οοπποοίθα σ ἢ ν. 5. 

-οΟ᾿αίϊζεν Ὀππν)] τ ἰηβϑεγίβ ἀνεχρούοντο, Εἰς ἢ ἰῃ ἄνα ρ΄δοεβ σεργεβεηΐβ 
ἴουτγ ἀϊδετγεηι Ηςρ. ττογάβ, ἢ οἣδ οἵ ψῈ]ΟὮ οδη γεδαϊ]ν θὲ ἰηἰεγγοα μοτε.--- 
10. γυ) Ὅν" Ἴησους ὁ τοῦ ᾿Ιωσεδεκ.---13. »»5] ΟΒΑΝ ἀδελφοὶ αὐτοῦ -- 
νην, ἴ [α5 [86 ἀυρ. ἦσαν οἱ ἀδ.---Ἴ}})Π] ἰδοκίπρ ἰῃ ΦΒ.--- Σοῦ] ὦ τῷ 
Μαλουχ -- 1"Ὸ, 85 ν... ΟΦΒΑΝ ογηῖ(5 8}} {86 τεβϑὶ οἵ ἴῃε πϑπιεβ ἄονσι ἴο 
ἴδε εηὰ οὗ ν. ".---1δ. 0515] τ Ῥεουμ -- Ὀντη, 85 ν.".---17. Αἰΐεῦ Ὁ52.2):} 

δ΄ μαΞ Μασαι. ϑοπηε πα ἴβ γεαυϊγτοὰ. ΟΟδ μα8 Βενιαμειν ἐν χαί- 
ροις τῷ φελῆτει, τεδάϊηρ ὈΣἼ».02.---24. "29 η] ΦΟὁ Αβια Ασαβια(ς) Ἐ1-.-- 
ὈκΟρ 12] ΟΒΑΝ χαὶ οἱ υἱοὶ Καδμιήλ; ἴ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, Κεδμιήλ; “οη- 
δἰβίεῃ εν μὲ ἰεχὶ τεϑάβ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Ξῃοτίησ νην, δῃὰ βανίης 

Καάνεἶεῖ αἴομια 48 δηϊεοδάβηιϊ.---2δ. ἽΟΦῸ ... ΠΩ Γ] ἰδοϊκίης ἴῃ ΘΟΒΑΚ 
-οΦῸ Ὀγγ}19] ὦν" πυλωροὶ φυλακχῆς.---"ΦΓ γρΌ 2] (ὅ ἐν τῷ συναγαγεῖν με 
τοὺς πυλωροὺς. γε 98ῃου!ὰ τά, θ᾽}, 85 ἴῃ ται).--τὸςς ΛΟ] Ἐ οπείοάες 

βογίαγιινε οἰ υεειἐδιογωηε ανμς ῥοτίας.---46. (ΖΒΑΝ Ἰδςκβ αὖπκ πὰ ππρσ. 
-Βεΐοτε "5"2}} τ 885 ἃ ρατί οἵ ψῇῃδὶ ἰ5 αἶϑο ἰουηὰ ἴῃ ν. "", αἰνίης [815 

85 ἴδε ἀδίε οἱ {με ἀεφαϊςαιίοη οὗἩ (δε νγ}15. 
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ΝΕ. 125... ΤῊΕΒΕ ΡΕΡΙΟΑΤΙ͂ΟΝ ΟΕ ΤῊΕῈ ΨΑΙ15. 

Το 58υ0]εςῖ 58ῃονβ [δὲ τὰ τηυβί χὸ δδοὶς ἰο γ5, ἔοσ ἰ(ῃς ἀεαϊςδίίοη 
που Ῥὲ (Πε παδίυγαὶ βεαυεηςε ἴο ἴδε ςομηρεἰΐοη οἱ {με δυϊαάϊης. ΙΕ 
͵β ῥσοῦ. (μὲ {με οτίὶ πὶ Ἥγάθσ νγὰβ γ5 1237. 5. γ4τλ ττι 1 ἘΔ ΤΟΥΒ δπὰ 

Του ρίΙοτβ Βανα ἀοης πιυςἢ πιογὲ ἀάπιασε, δοσενεγ, ἴμδη πλογεῖὶγ ἴο αἀΐ5- 

διτδῆρε ἴῃς σἤτοη. σοηπεςίοῃ5; ἔογ ἴῃ [815 ραγὶ 86 σοῃέυπίοῃ ͵8 Ργοῦ. 
Ὁπρδγα]]οϊοά ἴω (ἢ ΟΤ. [Ιἐ ἰ5 θεγομά {δε θουπάϑ οὗ ργοθδο  "ν ἐμαὶ 
ΔῺΥ ἱησεηιίν οἱ οτἰ εἰςΐίβιη πι}}} θὲ δθϊ]ε ἴο γεβίογε {πε ογίίπαὶ. Αἱ 186 

Ὀα5:5 ἔδεε 5668 ἴο ὃὈῈ ἃ πιογὲ υπίηςε!]ἰρῖ]6 ἱγαστηεηί οἱ Ν. ψ Εὶς ἢ Βᾶ5 
Βδδθη ψογκοὰ ονὸσ δηὰ ονεῦγ ὑπὶ}}] {86 ραββϑαρὲ 15 Ββορείεβδϑδὶ νυ οὔϑουζε. 

Ἧ᾽ε Βανε ἔττο γεοξηβίοηβ οἵ με εχραπάβὰ ἰεχὶ, οἵ νεὶο με ΟΚ. 18 ΌῪ 
αι 186 5ἰπιρίεγ. 

Βαυὶ [δ πιαΐῃ οουζβα οἱ {86 παιταίΐνα τηδν ὃ6 [οἸ]οσοά. Το [μὲν. 

ψπεσς Ὀτουσμί ἔσομαι ἐμεῖς τυγαὶ δροάεβ ἴο ἰεδὰ ἴῃ {με Ἰογέι! ϑοῆσβ. ΤΈΣ 
ΡῬΘορὶα ττασα ἀσγανγῃ ὑΡ ἰπ {ἴὸ σοπιραπίοβ, ἐδοἢ πὶ [15 ἰεδάεσ, δηὰ τ ἢ 
ἃ ΠΟΙΡΔΩΥ Οὗ ῥζ. ςαιτυίηρ οἷαγίοηβ. Οἷα σουρδΩν βἰαγί θα ἔγοπι [86 
ἄυηρς ξαΐς εαϑιναγά, ἱγανεγβίηρ (6 νγὰ]} ἴο {86 εαϑὶ σψδίεσ ζαΐς, δῃὰ 
Βαϊτίπα ἰπ ἴδε τεπιρίε ατεα. ΤῊΣ ϑεοοπά οοιραην συ] Νεῆ. δὲ 118 
Βεδά πεηὶ ἰη ἴῃς ορροκῖίε αἰγεςξίοη, ἀπὰ αἴϊες σοίησ δἰοπς ἃ ρογίΐοῃ οὗ 
τς νψ4]} μα! θα 4150 ἰῃ (ῃς τεταρὶε ἀγεὰ. Ὅς σοῖς θοᾶγ, πον τευηϊ θά, 

τ μεββεὰ {πε οβετίης οἵ 5ρ᾽επαϊα 5βδογίῆςεβ ἀπά ραγίιἰοἰρδιθα ἱῃ τς Ἰουὰ 
τε)οϊοίησβ. Οἱ (88 βεοϊίοῃ 8ε6 Κοβί. ᾿γέρά." (., ἀπὰ ε5ρ. {με Ἵχοεὶ]επὶ 
δτίίοῖς ὃν ΜίξςοδεΙ, 1Β1,. 1ρο3,:3Ὁ δ... ἰὴ της ΒςῈ Β48 διϊεπιρίοα, ψ ἢ 

1Βε αἱά οὗ 411 {μ6 πιοάεγι ᾿ἰσμξ, ἴο δον {86 οουγϑε οὗ πῃηδτοῖ οἵ ἐδ. 
ΤΟΠΊΡΔΩΥ. 

115 ρίδος μετε ἷβ ργοῦ. ἄυε ἴἰο (Ὡς ἔαςξ (Βαὶ ἴῃ [5 ῥγεβεηὶ ἴοττω ἰξ ἰ8 
ταυςἢ ποσὰ οοποογηθα τι [86 ργ. δα ἴεν. {88η σῖῖ (ἢ ς νν8}15. Ἦε 

ταΐσῃϊ ρογῆδρ8 κῖνε ἰΐ 45 ἃ {{||ε: Τὰς Ογεαὲ ΡῬίαοε ο τ[ἀε Ῥγίοσίς απᾶ 1, ευΐέος 
ἐπ ἰλε εάδἑοαϊΐομ οἵ ἐζε Ἡ᾿ αἷϊδ. Νενετίβεῖεββ ἴῃεγα βθατηβ ἴο Ὀ6 ἃ ἔγδρ- 
ταεηΐ οὗ Ν. ἀϊϑοογηῖθ] 6 Βογα δπᾶ ἴπογο, ἐβου μὴ 850 νγοσιθὰ ονοσ ὉΚ (Π6 

(στ. 85 ἰο Ῥε βαγεῖγν ἀἰβεϊησυίΐβμδθϊε. [ἐἔ ἰβΒ ποίενογίηυ ἰμαὶ ΦϑΑΝ Βογα 
ΘΏΕΓΑΙΪν ἄρτος, 5βμῃονίης ἃ 5ἰηρίε ὑσγοϊοίγρε δηὰ ἰβαῖ {μεῖγ νεγβίοπ ἰ8 

τους ἢ ββοσίες (Ββδὴ ΜΤ. ΜΤ'. ἰδεγείογε γενεαῖὶβ της οαϊηρ δηὰ 
διιρ γίησ. ΤΕΘ ραβϑᾶρε θερίη5 11 σας ἢ ΔΟτιρίηε85 (μαι τὰ πᾶν 85- 
βύγας ἴμδἱ βοηης ἱηἰτοἀυοίοτν τνοσὰβ μβᾶνε Ὀθθῃ ἰοβί. 

27. Απά αἱ {πε ἀεάϊοαϊίοη οἵ {1:6 τυαἱ! οἵ .]εγμδαϊεηι), ἃ ῬΏταβα 
σ Εἰς 5πονβ ἐμαὶ γα ἀγα ποΐ ἀδα!ηρν ἢ Ν. Ηδς σψου]ὰ οὶ Βανα 

πᾶπιοά δε οἶϊν.--Ἴ ον βομρ ἰμο 1 ουϊίος ἴγοηι αἱ! ἐδεὶγ ῥ]αοεο]. 
Ηδξετγε νὰ πᾶνε δῃ δχϑςὶ βίδίεπηεπί ὁ ας. ἴῃ ΝΕΒεπ ΔΒ ̓5 {ἰπ|6 

τς [ενἰτε5 ἀϊά ποί ᾿ἶνα ἴῃ 7επιβαίετη, Ὀὰΐ πγεσα βοαιεγοὰ δρουΐ 
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[86 οουπίτν.--Τὸ τπιαξε α ἀεάἀϊσαίίομ απὰ τελοϊοῖηρ]. ΤῊ Ἰογέυ! 
βἰησίης ἴῃς [ον 165 ἀγα ἀϑϑυπηθα ἴο ΡῈ Ἰεδάειβ, ζ΄. ν. 3.--- ἀπά τοῖκ 
ἐπαηκερίοἱ 5] Πἰ5 ἴῃ νΈΓῪ ΡΟΟΥΙΥ, 85 1 ἱπϊεγγυρίβ [Π6 σοπηβοίίοῃ. 
ΤΙε ἀεαϊςαίίοη δηὰ τε)οϊςΐηρ γεσε ἴο Ὀ6 πιδάβ τούδε δοπᾷ οἹΓἩἉ ογνι- 
δαϊς απὰ ο ̓μέ65], ἰ. 6.) Βοη55 βυηρ ἴο {πε Δοςοπιρδηϊπιεηΐ οὗ συ τ- 
Ῥα]5 δῃὰ ᾿ἰαἴε58. Αῃ βαϊΐογ 885 δαἀ δὰ ἴῃς {μἰγὰ σοπηγλοῃ ἱπβέγι- 
τηεηῖ, απά ἴδοι μανῥ5], ἴοσ [μὲ σοηῃδίγυσίοη αἰθβῖοτα ἔτοτα {86 
Ργεοθάϊηρ δηὰ [88 ψογά [4115 ἰη ὦ. Ηδτγρϑβ νου Βαγάϊν θὲ ϑυΐί- 
80 ]6 ἴῃ ἃ ὑγορεββίοῃ.---28 ζ. 15. ραγδὶ]εὶ ἢ ν. 5, ΤὨς ντῖε5 
ψοΓῈ μαι μεγοὰ ἔγομι {πεῖγ Ρ᾽αςο5 ἴο βίῃρ ουα! βϑοῆρβ, δῃὰ πον 
ἐπε 5οης οἵ ἐδε οἰμρενϑ] τὰ ςο]]δοϊοα ἔγοπι {με βαῖης ρίδοεβ δηὰ 
ἴογ ἴδε βᾶπη6 ρυγροβθ. “5018 οἵ ἴῃε βἰπρεῦβ᾽" τηδδπβ ἴμοβε 5ΚΠ|οὰ 
ἰῃ βοης.--γοηι ἐπ ῥαῖην ἀγομμά .] εγμδαΐοηι σμά ἤγοηι ἐδε υἡαρες 
απ ὕγορε ἐμ βεϊἀ5] 58ο ὦ, ἴο ψ ἘΙΟΒ ἴῃ ΜΎΤ. νε δηὰ δαάϊείοηϑβ ὑδιι5: 
ἵγορε ἐπε υἱαρος οἵ ἐπε Νείορῤδπαϊδίίες απάὰ ὕγοηι Βειδ- παρρίραὶ ἀπά 
γον ἐμὸ βεϊάς οΓ Οεδα απὰ Ατριαιυοί!. Νείοῤλαΐ ἰα ἀρουΐὶ δ[- 
ἴδε π}165 βου ἢ -γεϑὶ οὗ Τογυβαί πὶ, ἃηὰ νγὰ5 ἴῃ ἰδία ἀδγϑβ ἴΠ6 
Βοπὶς οὗ Ι,ονίϊε5. ΜΒοίμ-παργήραϊ ἰδ ἃ ταγβίεγυ, Ὀὰὶ 845 οἵ βεσ 

ὩΔΠ165 αν ἃ πουῃ ργεσθαϊΐηρ, {815 τηᾶν πηθδῃ, ἔγοσα ἴῃς 1,ονῖΐα 
Βουβθα δἱ Οἰϊγαὶ, ἃ πᾶπηθ φίνεη ἴο ϑδνεγαὶ Ἰοσδ  ἶεθ, ΔΩ οπα 
οὗ ψΒῖοι πλδῪ μὲ πιεδηΐ μεγθ. Οεδα δῃὰ Ατρισιυείδε ἀτὲ ποσὶ ἢ 
οὗ ]7εγυβαίεη. ΤῈ υβὲ οὗ Βαμηεῖβ δηὰ δεῖ 5 βϑῆονγβ [παῖ {δε 
1νϊϊε5 οὗ Νεδβοη Δ} 8 {{π|6 εγα εαγηΐηρ {πεῖν ᾿ἱνὶησ ἔσομαι (με 
8011. ὙὍΒδ 5βἰτρὶεγ ἰεχὶ οἵ (ὦ ἰ5 [με οτίρίπαὶ, ἃ ςοποϊ υβίοῃ Ῥογηα 
οὔξ ὈΥ ἴδς ποῖς [οἸ]ονίηρ: [07 ἐδ6 δίπρεγς παά διέ! ἐπεὶγ ἤαην- 
ἰεῖς αδοι Τογδαΐοηι). ὙΒῈ ΟΒτοηΐοϊογ ψγὰ5 ονεγίομα οὗ Ἰοδάϊησ 
ἄονσι μἷβ παιταίΐνε ψἱὮἢ ϑυςῖ σομητηεηΐ8.---80. π᾿ Ῥγεραγδαίίοη 
ἴογ ἃ τεϊϊσίουβ οθῆος “δε γίεσίς αμὰ 1υΐες ρωγίβοά ἐδεοννιδοϊοεοὶ, 
ς΄. ἘΖτ. 6, ὙὙΠΪΒ ψου]ὰ μὲ ὨδοσββαΓΥ ἴογ {με [,ον]ζε5 τ 8ο δὰ 
Ὀδθη δηφασοαὰ ἴῃ δστιου!υγε; Ραμ ρ5 α]50 ἴοσ ἴμε ὑγίεϑδίβ, θὲ- 
οδιβε {πον μαὰ Ὀδθη ἰδρουτγίης οἡ 186 ν41}18. ΤῊΣ βἰῆρειβθ ἃτὲ 
ποῖ τῃηρη!]οηδά, Ὀεοδυδε ΠΟῪ ἅτε ἴῃς 88π|6Ὲ 8ἃ8 με [ανϊζεϑ. 
Αἴοσ Ρυγ γί {μαπιβοῖνεβ, ἔμῸῪ ἴῃ ἴυγη ῥωγέβεά ἐδ ῥεοῤίε ακμὰ 
ἐλα ξαίες αμὰ ἐδιε τυαϊῇ. (ὦ 3ᾶν [Πα ἱποοηρτυΐςΥ ἀπά τεηάοσζοα, 85 
5 Ρεσέεςον ροββίίε Ὁ οβδηρο οὗ ροϊπίϊηρ, “χδίθκθερεσβ᾽ [Ὸγ 

46.Α. δι Βοίάδ ἐδαὲ Δίσίὶκ οἱ οἱνγορὰ! Βδτὲ 885 ἃ ρο  ἱεἰοδὶ τοῖος (8828 ἃ κοορταρδίαὶ 
δειϑε (.7εν. ',59). 



ΝΕΗΕΜΙΑΗ 125-92 281 

“μαίε5,᾽ Βαΐ ννὰ 511] Βανα “νν]},᾿ δπὰ “ραίθκδδρεσβ᾽" ἰβ ηοΐ δρ- 
Ῥτορτγίδϊβ Βεγζαε0 Ηον 1815 ρυγγίησ νγὰ5 δοοουρ ἰϑηθαὰ τὰ ἃγα 
ποῖ ἱπίοττηθά; ϑίερ. 585 ὉῪ 4 βαςζίῆςς, δῃὰ ὈΥ βΞρυ κι ηρ τ} 
186 Ὀ]οοά οὗ 1 νἱοἰίτη.---31. 454ἃ 1 παά ἐδ ῥγίποος οὔ Χμάαλ γο 
μροη ἰδ τυαῖ!; αμά 1 οἰαϊοποά ἕο ργεαΐ ῥγοοοσείοης αμὰ ἐδδγν τυόγὰ 
ῥγοοοοάίηρ ἰο ἐδ γέρε αἱ ἐπε ἀμηρ ραίε]. ὙΒ6 ἔγϑί βϑγβοῃ μον 
(μαὶ νε Βανὲε ἃ ἴγδςε οὗ Ν. δραΐη. ὙΒεσα 5 ἃ βΈῃεσαὶ ἀδβογὶρ- 
οῃ οὗ ἴδε ψΒοὶε σορδην ψ οἷ ἴοοκ ρδγὶ ἴῃ (με ἀεαϊοδίίοῃ 
ὕΡοη (δ6 ψΜ4]1, οοῃϑιβείηρν οὗ [86 ῥυΐηοθβ δηὰ [Π6 Ῥγοσεββίοῃβ οὗ 
5 ΠρΡΈΓΒ ΟΥΓ οὗ [Π6 ΡΕορὶα σεηθγα! γ. Μ|ςοΒεΙ,, μονγανεσ, ρτοροβα8 
“δηὰ [86 ομα ψεηϊ" ἴοσ “δηὰ {Π6ὺῪ ᾿ γα ὑτγοσθθαϊηρ᾽" (ἸΒ1,. 
1903,57), τπλδκίηρ (ἢ ῥαβϑαᾶρα γεῖοσ ἴο οπβ οὗ (με ἔνο σοιῃρϑηΐεβ. 
ΤΕ ρίδος ψβεγε ΠΕῪ δϑοοηαβα (ΠῈ6 ν4}} τγᾶ5 δἱ {8ε ἀυηρ σαῖς 
ἴῃ ἴῃς Ὑγτόοροθοη νδ]]εν οἡ ἴδε βου. (Βαϊ φ΄. ποίς οἡ ν. 33.))-- 
82. Απκπά {δογε τοορε αἴέον ἐβοηι Ἡοςπαίαῖ απὰ μα οἵ ἐξα ῥγίμοος οἵ 
μάαἤ), Ὀυϊ σοττεβρομαΐηρ ἴο (815 ἴῃ ν. δ ψὰ Βανε λαϊ οἵ {36 ῥέο- 
}ῖε, απὰ ββουϊὰ 50 τεδὰ ἤεγθ. [1ἰ 15 ρ᾽αίη {μδὶ ἃ85 ψα Βανὲ μδ]ῇ 

οὗ 16 Ραγαάβ Βοσθ, δῃὰ δηὰ ἰῃς οἴμεσγ μα} σὰ ΝΕΒοιΐδῃ, 

ν. 5, δηἀ 85 ψῈ ᾶνὲε ἴ8ε βθοοῃηὰ ρὑσγοςδββϑβίοῃ, ν. 35, γὰ ἃγὲ ἀδβδ)ηρ 

ΠΟῪ 11} 186 ἢχϑὶ ῥγοοδβϑίοῃ ον. Εὐσγίδογ, [815 αἰν βίο ζοθ8 
ο 1δε τρί, ψ ἘΠ [ἢς βεοοηὰ ροοβ ἴο (δε ἰεἴξ, ν. 33, ῬοΒΒΙΌΪν (Πς 

οἴδυβεβ δὰ ἰἸδηβροβϑα ἴῃ ν. 8: δῃὰ [μδὶ νὰ ββουϊὰ τεδά: αμά 1 
σἰαϊοηοά πῦο ργεαὶ ἀἰοίδίοηΣ τροη ἐδι6 τα]; ομ τοας αἱ ἐπε ἀμηᾷ 
ξαίε; αμά 1 οαμδεά ἐδ ῥγίροος ο ὕμάαΐ [ἰἢ6 αγϑὶ ἀϊνίβἰοη] ἐο φο ἰο 
ἐλε νίρμι.--- 48... ϑοιὴθ ὩδΙΏ68 ἅγὰ ἰηβογί θα μογε δοβοϊ ἴεν τ Βουῖ 
ςοπηροίίοη. Μοὶ οἵ ἔβετὰ νὰ οδῃ ἰάθηι εν ἱἢ 1ενὶῖεβ. 7.88 
δηὰ Βεη δηλ 85 ἴπεν βίδηα ἴῃ [ἢς |ἰ5ί ἀγα Ῥεῖβοῃϑ, ποῖ {10 65, 
δῃὰ γεῖ ἰΐ 5 τεπηρηρ ἴο {πᾷ (μαῖ (ΔῈ Ὺ ἃτὰ γϑα]ν υϑεὰ Πεγα ἴο 
οονεῦ [6 ψΠο]ς σοπημγυηϊίν.---38 ζ. Α4πὦ 5οηιὸ ὁ ἔδιδε 5δομ5 οἵ ἐπα 
ῥγἱοϑδίς τοίξδε οἱαγίοη5], ς[. “80η5 οὗ {86 βίηρογβ,᾽" ν. 35, ὙΒε οἰαγίοῃ 
Ὑγὰ5 ἃ ὈΓΙΕΒΟΪΥ ἱπδίσυμηθηῖ. 1 γγὰ5 ποῖ ἱπίεπάρα ἴοσγ ἰυηε68 Ὀὰϊ 
ἴογ βἴψζιδὶβ, 1κ6 οὐὖῦ Ὀυρὶε. ὙΒΘ ῥγίοβδίβ ἡδιηβδὰ γε Ζεοβδγίδῃ, 
ὙΏΟΒ6 ΔηΟαϑίγν 18 ἰγασθα ἴο Αβδρἢ {86 βίηροσ, δπὰ (δεοογαΐηρ ἴο 
(δ) ϑΒεπιαίδῃῃ δπὰ Αζαγεὶ. ΤΈΘ οἴ βεῖ Ὠδπη65 8.6 ρδγίν οοττυρίὶ 
ἔοττῃηβ ποῖ ἰουηά εἴβννεβεγε.--- γέ ἐπα οἰηρίηρ ἱμοίγιημορς οἵ 
Ῥαυϊὰ {πε »παη: οἵ Οοάϊ, ς΄. ν. 3 διὰ Απι. 65. ΤῊ 5 σδῃ ΒδγαΪϊν Ὀς 
οτἱρηδὶ; ἔογ [ῃς ῥγίεϑίβ μδὰ οἰαγίοῃβ δηὰ ἴῃς 1,εν᾿ε8 μΒβαὰ ἴῃς δο- 
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ΠοπΡδηγηρ ἱπβίσγυμηθηίβ, ν. 3.--αϑπὰ Ἑξνα ἐδε ϑογῖδε τος δείογε 
ἐλεα]. ὍΣ ΟΒγοῃίοϊεγ ἴ5 θουπὰ ἴο τηαρην μἷ5 ἑανουγίϊε ἀπὰ 
80 δ ἀο68 ῃοΐ Βεδβίϊδίε Βεσα ἴο πηδίε ἷπὶ ἰῃς Ἰεδάεσ οὗ [ῃ6 θαπά. 
87. Τῆς οουζδε οὗ [Π15 ῥὈγοσεββϑίοῃ 5 ποὺ ἀεβογθοᾶ: ερμο ῥὴξ 
1|οιρμαΐπ ραίε], “Ὁγ" Ζοἱὗἱ ΕΝ., ᾿πβιεδαὰ οἵ “απίο,᾽ οτ᾽ ᾿᾿ΈΈΓΑΙΠῪ 
“ἀροη;,᾽ 15 ἃ ἀουλίίυ] τεηδετίηρ ἑογοοά ὃν (δε ἀπο! υ οὗ 18 ς 
βἰἰυδιίοπ: σπά οἰγαΐρἧ! δείογε ἐμέν), ἘΨΝ., ταῖβοσ ασμά οὐεν αξαΐρμεὶ 
ἐδερι, Ὀὰὶ ἰἰ 5 ἱπηροβϑίθ!ε ἴο 58 Ἧνὲσ ἀρδαίηβί ψῆδί.-- -Τ λον τοερὶ 
ὡῤ ὃν {δὲ εἰαὶγς ο[ δε οἷν οἵ Ταυὶα] υ. 4.".--Τῷ 15. ζεπογα!ν δ5- 
βισηεά μαὶ {86 Ρῥγοσεββίοῃ ἰεᾶνεβ ἴΠ6 νν8}} δῃὰ ροεβ βίγαῖρῃς 
πουίῃ, Ενὶε, δίας. Βαυῖ ἔγοτῃ πε ψυδιγίην οἰαυθε δγ ἐπε ἀϑοερῖ 
οἵ ἐπε τοαἱ! αὔουε ἐπε πομδε ο[ αν), ἴὰ πουϊὰ ἀρρϑᾶσ ἰμδὶ ἴῃς 
ΠΟΡΘΩΥ [οὶ] ονεὰ {με νγα}}1. Ουὖ ἱσπογζδπος οἱ ἴδε δποίοπὶ 
[ΟΡΟΡτΑΡΩΥ τηδῖκαβ ᾿ξ ἱτηροβϑίθίε ἴο ἀείεττηῖπε ἴπὰ Ἔχαςοῖ ἔοσος 
οὗ [ῃε νογάϑ.---ἀμά ἰο ἐδιε τοαίονγ καίε οη ἐδ εαϑῇ οἱ (δε ἱεπηρὶο, 
ζ΄. 35. ὙἹΙΒ ψὰ5 ἴδε επὰ οἵ [δε 7ουζηεν οὗ [με ῃγϑῖ σοπρϑηνυ. 
ΤΈε πιᾶγοῖ ἴοοΚ ἴμεπὶ ἀγουηὰ βοσηοί ίηρ Κὸ οπο-οὐτί οἱ με 
αἰτοῦ οἱ [πε γγ4}15, ἔγοπη 16 ἀυηρ ραῖς ἴο ἴ8ε σψαῖεσ γψαίε.-- 
38. Ανπά ἐπε Ξεοομά ῥγοσεδδίομ οᾶς ροΐηρ ἰο ἐδε ἰφ[Π], ἑ. ε., ἴο ἸΒ8 
ψεϑί: ἐο »ηϑεῖ ἐδοηι ἐἤπεγε ἴῃ ομα Οτεεκ ἴοχί.---Αμά 7 τας [οΠοισένες 
ἡ; απά καὶ ἐπε ῥεορ᾽ε]. ΝΕΒομ 8} Εἰτηϑοὶ τὰ5 πὶ (6 τθᾶσ οὗ 
1815 Ῥσοσεββίοῃ, 85 Ηοββδίδῃ ἕο οννεὰ (Ὡς οἴδεσ, ν. 3; [86 ΟΒτου- 

ἰαϊες ρυΐ ΕΖτα σὴ (ΒῈ ἴοστηεσ, ἃ Βἰρῃ αϊψυϊατν θεῖς σῖῖὰ 
ἐΔοὶ σοιηρδην.---ὕ2οη ἐμ τοαὶ! αδονε ἐδ ἰοιυεν οἵ ἐδ οὐδηις ας [αΥ 
ας ἐδιε ὑγοαά τυαϊῇ 5 ἴῃ ἀεδογροη οὗ [Π6 οουζγϑα ζο]οννοα Ὀγ τ8ς 
βεοοπὰ ἀϊνίβίοη.---359. ἤετε τὲ δηά [Πε οουγβε οὗ (πε ΤΆΓΟἢ το- 
βυπιοά: δεγομά ἐδ ραίε οἵ Εῤἧγαΐη απάὰ ῥαεὶ δε οἷά ραϊε" απὰ {πὲ 
5} γαίε απᾶ ἐἦμε ἰσιυεν ο[ Ἡαπαμεὶ αν ὦ [δε ἰοιοεν οἵ Ηαπερεεαῖ απὰ 
ἰο {π6 τὔδεῤ γαίε αμά ἱμεν σἰοῤῥεά αἱ ἐε φαίε οἵ ἐπε γμαγά]. ΤῊ Ϊ5 
Ῥτγοςαββίοη ψοηΐ οἱ ὈῪ {με χζαῖε οἵ ΕΡῃγαΐπι δῃὰ πιάγομϑαά δγουπά 
18ς νγ4115 ἴο 186 βῆδερ ψαίς, δηὰ {πε Κεερίηρ ἡ πὶ [Π6 τν 8115 

Βηϊδμοά [πὲ αἰγουϊξ ἴο 186 γαῖα οὗ {πε συατά, ψ ΕΟ τγὰ5 αἶοβα 
ὈΥ {δε ἰοπιρῖε. ὙΒΕτα τηυβὲ μᾶνὲ Ὅθεη δὰ ροίηρ οιϊδὶάε οἱ 
18Βὲ νν8115 ἔογ ἴῃς ἰαξίεγ ραγί οἵ [᾿ς τλᾶγοῖ,, οὕ εἶδε ἴΠ6 σοσρϑην 
στα ἰηβδίάς θδοδυβα ἰξ μαὰ Ὡραεῖν τεϑομθὰ [Π6 τ οἴ ς- 808 
αἱ (6 ἰδγρ!ε ατεα. ὙΒῈ ἀϊβίδμος {τανεγβοὰ γχαβ 185 δρουΐ 

ὁ ϑεεϊκεῖν “ ξεῖο οἱ (δε οἱὰ ἰροο!]," Μίεοβεῖ!, ΓΒΙ,. τροϑ,"5: δι, 
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186 5816 85 (δὶ οὗ ἴμε ἢσβέ ὑγοςεββίοη.---40, 454 δοίβ ῥγοῦος- 
δίομς σαρι ἰο α Παϊ! αἱ ἐπε πομδε οἢ Οοα]. Οπε μά Ἴοοπια ἱπῖο {6 

εἷϊν δὲ [δε ννῖογ ψαΐβ, ἴῃ οἴ μεσ δὲ [με βῇβερ ραΐς, θοϊ ἢ ρίδοθϑ 
ἴηι 186 τορ]6 ῥτγεοίηςῖβ. 1ΤῸ| ἰβ ἀββυπιθὰ {μὲ ΠΕῪ πηδτομθα οα 
ὉΠ} [λὲν τπεΐ ἀπά βἰορρεά δ {με ἴεῆηρίε. Ὑπε βίοιυ {μθη ͵5 
Ταβυπηθα ἰῃ ν. 5, ἔογ νν. κ΄. σοῃίδίη τηδίθγίαὶ ἱπαρρτορτγίίε ἴο 
1}}15 ρΙαςβ.---ἀμά 1 απὰ ἐμαὶ ἰμιὸ ποῦὶος τοῦδε το] 15 ἀου 1655 ἃ 
Βεπυΐης ἔγαρτηθηὶ οὗ Ν., Ὀυὰϊ {πε ῥγεάϊοαΐε 15 βοῆς Ὀεγοηά τὸ- 
ΠΟΝΕΓΥ, ΡΟΥΒᾶρ5 θυτποα ἴῃ {πε ᾿ἰδὶ οἱ Ὀγεβ!Υ πᾶπηθβ. 1ἴ τᾶΥ 6 
ἃ ἀυρ!ϊοαίε οὗ “1 ἀπά Πα]ῇ οὗ [Π6 ρθορὶε,᾽ ν. 33.-:: (1. ΤῊΪ5 οοη- 

ἰαἰῃβ ἃ [15ὲ οὗ βενθὴ ὑγίεϑδίβ ψγῇο Πα γυτηρεῖθ. [1 ἴβ ρεῦβδρβ ἰπ- 
ἰεηάδα ἴο ἱπ]ΡῚῪ {παΐ 8 ῖ5 ἰ5 [6 Ὀοὰν οὗ ργίοεϑδίβ ἴῃ {πε βεοοῃὰ 
ΠΟΙΏΡΔΩΥ ΟΟΥΤΕΒΡΟΠαΐηρ' ἴο ἴΒοβεῈ δϑϑίρῃηβα ἴο {πε ἢγβῖ σοιωρϑῃυ, 

ν. 85, πὰ 80 [86 ΟΒγοηΐοϊεῦ μᾶ5 ρυΐ ᾿ιἷβ πιαίεγιαὶ 'ῃ δὶ ἃ ΝΕΓΥ 

δά ρῥΐδςβ, ἔογ μετα ψὲ Ββᾶνε ἄομθ πὴ ἴῃς ϑεοοπά ῥγοσεβϑβίοῃ 
δηὰ αἵὲ ἀδδιηρ ἢ ἴμ6 ψ8ο]Ὲ θοᾶν δ τοϑὲ Ὀείογε {Π6 (επΊρὶς. 
--Α42. ΑἜ ὕἔυσίμεσ |ἰϑσὲ οὗ εἰρμι ῥυιεβϑίβ 15 σίνεη, Ὀὰϊ ἢ πο ἴη- 
εἰπηδίίοη οὗ {μοὶγ οβῆοε.---Απά ἐΠ6 σἴμρογς οἠαμίοά αἰομα) ββθῖὴβ 
ἴο Ὀ6 δυϊβεηίίο, 85 [815 ϑἰπρίηρ ψουἹὰ πδίυγα! ν Ὀερίη 85 [8ς 
ἔπνο ὑγοσεββϑίοῃβ Βαϊ δὰ Ὀεΐογε [86 [ἘπΊρ]6.---Τς ΠΟ] ονίηρ απά 
7Τογαλιίαϊε τυας ἐΠ:6 οὐεγδ 67} 15 σευ ην οοτταρὶ οΥ ἃ Ὀα]ὰ ἱπίοσ- 
Ροϊδιίοπ ὃν ἐμ Ομγοηίοϊοσ. Εὖ μαὰϑ αμὰ ἐπε ϑίμρογς τῦεγο ἤδαγά 
απά ραϊά αἰεηίίοη.---48. ΤῊΣ σοποϊυδβίοη οὗ ἴῃς ἀεαϊοαίογν ἜἽχογ- 
αοἶδεβ σοῃϑίβιθα οἱ ρστεαΐὶ βδογίῆςεβ, ἴοσ ψΒΪοἢ ρυγροβε ἴμῈ ῥσο- 
ςαβϑίοῃβ Βδὰ μα! δὰ αἱ ἴ8ε [ἘπΊρὶβ, δηά τε)οίεϊπρ οἡ ἴΠῸ ρατγί οὗ 
186 σψΒοῖε ρεξορίε, ἱποϊυάϊηρ ποθ δηὰ Ομ άγαη, ψ8οὸ Βαὰ παῖ- 
ὉΓΑΠῪ φαϊμεγοὰ το νγαῖοἢ ἰῃς στεαῖ ῥτγοσεθάϊηρϑ.-- Το γο)οϊοίης 
οἵ “7ογμδοίονι τὐας ποαγά αὐαν 967], ἱ. 6.,) ἴῃς Ἰογέα! βμουϊίηρ νγὰ5 
Ἰουά πὰ ρματγεϊραῖεά ἰπ ΌῪ ΠπηδΔηΥ ΡΕΟΡΙΕ, ο΄. ΕΖγ. 315, 

44 47. Ῥτονίβίοῃ ἴο βϑοῦσγε ἴἰμ6 οοἸδοίίοη οὗ [16 ῥσί Θ5 ΕἾ 
ζουθιθβ. ὉΠ σοπηθδοϊίΐοη νἢ ἴῃς ἀεάϊςαιίοη οὗ {με νν8}}5 
β Ῥύγεὶν δυίῆςϊαι, “Οπ (μαὶ ἀδγ" (ς΄. 13.) ἰ5 δρουξ 85 νᾶζιιβ 
85 “ὍΠ(6 ὩΡΟῊ ἃ {ἰπ|6.᾿ Τα ράᾶββαρε ὈῪ ϑυθ᾽θοϊ πηδίίοσ 15 οοη- 
πεοίορα νι τοἶϑιῦϑ δηὰ τ] ἢ βοπΊε ραγίβ οἱ ο. 12. [1 5 χυΐϊϊα ἱπη- 
ῬΟβϑί]6 ἴο αβϑϑίρῃι δὴν ἀδδηϊΐε ἀδίθ. 10 ἀρρϑθᾶγβ ἴο θὲ ἀτε ἴο 1ῃ8 
ΟἸΒσοῃΐοϊεγ ογ ἴο βοηε οἴ μεσ ΨΏΟϑβε ΒΌΡΓΟΠΊΘ ἰηϊθγεϑὶ νγᾶ5 {πὲ σα. 
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44. Με τὐεγε αῤῥοϊμοά οὐοῦ ἐδ σἰογεγοοριδὶ, [ῃ6 τοῦπ5 ἱπ 
ψ ῖοἢ 186 5δοτίβςϊ4] ΞΌΡΡ 65 δηὰ {πε ἀπε5 οὗ ἴῃς ἰετηρῖςα οβῆςετβ 
ψατα Κορῖ. Τὶ ννὰβ (Π6 Ὀυδβίποββ οὗ ἴΠ6586 πιδη, ποῖ ἴο σιδτγὰ 86 

βίυ οοἸ]εοϊαά, Ὀυϊ ταῖμογ ἴο 866 1μδΐ ἃ σοοά δπιουηΐ νὰ5 Κερί 
οη Βῃηὰ.--- ον ἐδ σμῤ ἰ 65], ἴῃ ἀρροβι[ἴοῃ ἴο τὶς, ἀδϑοι θην 
ψμαὶ {Πε56 ΒΌΡΡ ΕΒ ψεσα, ψὰ τε: (ον ἐδε ἤξατε-ο ἤογίηρα, [07 
ἐμο βηϑι γῆς απὰ [ὁγ ἐμε {π65], [86 οὨϊεξ οβεγίηρβ μι ἀγα τυδάς 
ἘΥ 8ῃ δρτίσυ γα] ρΘορΙε.---Τὸ ραίλμον ἑρμίο ἐβ6η:}, ἰ. 6., [Β6 βίοτγε- 
ΤΟΟΠΊ5.--- ον ἐΠι6 βοϊάς οἵἩ ἐδδ οὐ 65] τλαΚα8 Ῥοοσ βεῆϑε. ἔχορη ἰὰξ 
Μεϊάς, ἃ5 πὲ Βηά ἴῃ 4", που!ὰ ἀο ἰη ἰϊβε!ξ, θαϊ στὴν 6! 45 οἵ [μὲ 

εἰεϑ Φβ, ὃν ἃ ἀϊβδσεηςε οἵ ἃ βἰηρὶε Ἰεϊξεγ, σίνεβ [ον ἐλε οὐεέείς 

οἵ ἐδιε εἰ ὴο5, ἃ Ὀειῖεῦ τεδαϊηρ, 85 {πε τιδδηΐηρ 'ἰβ {μδΐ βέμογαὶ οὔ. 

ΠΕ ψΈγα ἀεἰεραίεα ἴο τλακα Το] Ἔσο η5 ἔοσ [86 ψΒο]6 σου ΕΓ 
ἰηδίεδα οὗ ἱηἰγυβίίηρ (με ἴ45Κ ἴο {Π6 Ἰοςαὶ οβῆςϊα5.---Τ με ἱεραὶ 
ῥογίἼο).5] οὐ ἀῤῥογοηηπιοηῖδ; 186 διπουηΐ ἴο 6 ρδιῃογοὰ νγγὰβ ποῖ 

Ἰεῖξ ἰο [πε ἀϊδοτγείίοῃ οὔ ἴπε στε οἱ ἴῃς ἰεωρὶε οβῆςεσβ, Ὀυϊ 
ψ85 ἀεἰοττηϊηθα 5. ΓἸ ΠΕ] Ὁν ἰανν. ΤΕ Το] ]Θς]οἢ5 ἀεβοσί θα Βεγε 
86 ἐχοϊυϑίνε!ν ἴογ 1ῃ6 βυρροτγὶ οὗ 186 ῥγίεδίβ δπὰ 1ενιῖεβ. [ 
γν 838 ῬΟββθ]6 ΠΟΥ ἴο πηᾶῖα βιςἢ ΤΟ] ες ἴοη5, ἔοσ Τυἀδῃ τε)οϊοεὰ 
πῃ ἐδια ῥγίεσίς απὰ 1, ουΐ!ο5 τοῖο σεγυθα] Ἰἰταγα]γ, σἱοοά, ἱ. ε., σατο 
ἴογ {δε ἰηϊεγεϑίβ οἱ [6 ψΒοΪῈ Ῥθορὶς ἰπ [86 ἰδ ρ]6 βεσνίοαϑ.--- 

46δ. Α5 (ῃϊ5 νϑῦβϑα βίδηβ, 56η56 σδηηοῖ Ὀ6 δχίγδοϊα ἔτοχῃ ἰΐ βαᾶνα 

ὈΥ νϊἱοἴεποθ. Το βυδ]εςΐ οὗ ζεῤέ ςαπποί Ὀς [8 ““ςοἸ]εείοτθ᾽᾽" οὗ 

ν. ", ἔοσ ψὲ δῖα Βηϊϑῃδα 1 {Βεπὶ; ποῦ “ἸΒ ῥυἱοϑίβ δηὰ 1,ονὶξ65,᾽" 

ἴογ ἴΠ6ν ἃγα οὔ)εςοίβ ἴῃ 1815 ραββαρθ, ηοΐ βυθ)εςῖβ. ὙΒΕΓΟ ἰβ ΟἿΪΥ 
ΟἿδ Οἴδεῦ οδοῖςε: τοδα {πεγείοτε σμά ἐπε ϑίμρεγς απᾶ {πὲ ραΐε- 
βεοβοῦς ῥεγζογηιοά ἐμ οὔσας οἹἉ {Ποὶγ Οσοά απὰ ἰδε οὔέεε οἵ ρεγίβοα- 
ἐΐορε αοοογάίρρ ἰο ἐμ6 σογηπαηά οὙἩ ̓ αυϊά απά οΥἩ ϑοίονιοπ ἐς 5οη]. 
“Ῥυπδοδίίοη᾽᾽" ἰ5 ποσὰ ἴβδη ἀουδίία!; ΡοσβΌΙΥ τὰ βου] 5υὺ- 
βί ταῖς ἐλε ἰσιυ, δῇ εἰηεπάδίίοῃ γοαυϊγίηρ Ὀὰϊ ἃ 5: ἴσῃ οἤδηρε 

πῃ [δὲ οὔρίηα).---46. Τῆς ΟΠ γοηΐοῖοῦ ρεγϑιβίβ ἰῃ διγθυκίησ ἴ8ὲ 
το Ρ|6 ἱπβευξοη5 ἴο Πανὶ δηά ϑοϊοηοῃ. ἔὸγ ἐπ δε ἀαγς 

οἵ ΤῬαυϊά απά οἵἩἨ ΑΞαῤὴ ο οἷά]. ἍΝ ε 5βου!ὰ εχρεςὶ δοίονμοπ ἴῃ 
Ρίαςς οὗ 4ςΞαῤῆ, 85 ν. “.-Τ ον τὐόγε οἰϊοίς ΟΠ {6 δἰρρεγ5), οἵ, 

8ἃ5 ΘΌΙΖΌΕΓΟΓ τοηάογθ: “ἃ ρι]ὰ οἱ βἰπρεγθ᾽" (4 »"-λα-αγείς,"), 
Αβδρὰ Εἰπιβοὶ θείης ἴῃς στοαὶ Ἵομίεῖ, αἱ ἰθαϑὲ δοοοσάϊηρ ἴο ἴδε 
ΟΒγοηΐειεσ. ΤᾺε ἰεχὶ 5μου]ὰ συ: {0γ ἐπ ἰἕξ ἀαγς ο[ὁ αυϊά, Αταῤἧ 
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τοας οἵ οἷά ἐδε οὐΐεῖ οἵ {1:6 δἴηιρογς, ο΄. τ ΓΟ. 651-33... ὙΥὙὲ Κπονν ποῖἢ- 

ἴπρ οὗ Αβ8Ρ} ἔτοπι ἴῃς δυϊμεηιὶς Ὠἰδίοσν οἵ αν ᾽5 {{π|6.--- ἀπά 
α 50ηᾷ οἤἩ ῥγαΐδε απὰ ἐπαμκορίοϊνρ ἰο Οοα] ἰ5 σεται μν ἀπ) οἰπιοά, 
ΤΒε πιοδηΐηρ 18 ΔρΡρδγεΕΥ {μᾶὶ (απ ρ]6 βοηρϑ 85 61} ἃ5 βίπρ ΓΒ 
8ο Ὀδοῖς ἰο {86 {πη οὗ Πανὶ. Ἦ ἕογοθβ ἃ οοπηθοίζίοη, ἰδαάεγς 
Οἵ δοηᾷβς ἰῦεγὸ αἀῤῥοϊγηξα οὐεν ἐδ 6 δοηρς, εἰς.---α. 715 {μὲ ἀαγς οἵ 
Ζεγμδαδοὶ απ ἦπ πε ἀαγς ο[ Νεϊοριίαλ], ἀποοπβοΐουβ ἰ σον 
ἴο [δε ἴαςοϊς (δαῖ ἰῃ [815 ρεποά ἔμπεσε πεσα θὰϊ ἔπνο σε] οἷν] 
Ἰεδάειβ Κῆοσῃ. 77εβϑῆυα δηὰ ΕζΖγα εν θην μδὰ πο ρῥΐἷδος ἰῃ 

186 ψονετητηεηῖ.---Αἱ! Π]ςγαοὶ ραϊά {Π6 ῥογίἑοηδ ὁ ἐπ σἴμιρεγς απά 

οἵ {με ῥογίογς, {6 οὐϊραϊίοη οἢ α ἀαγν οπ ἐϊξ ἀαγ}], ἴῃε βυρροτὶ 
οὗ ἴδεβε οἴδοῖδὶβ ἰ5 ἤεγε βεραγαϊθα ἔγοπι {μαΐ οἵ {πΠῈ ργιεϑίβ πὰ 
1,ενϊίε5, δηὰ 15 ἀθβοσ θεά 85 1 [86 ραυτηθηΐβ εγα πιδάς νοϊυη- 

1Αυν τ Ββουΐ {π6 ἰη οττηβαϊαγίεβ πατηθα ἴῃ ν. “.--- τόση {δὲ ἤο]- 

Ἰονίηρ νὰ ρμεῖ ἃ ἀἰθογεηὶ βίογν ἔγοπι ἐμαὶ ἰο]ὰ ἰῃ ν. "": αμὰ μὲν 
δεῖ αἀῤαγί [ογ ἐπε 1,ουϊο5 απὰ ἐπ6 1,ευΐος 5ο, ἀῤαγί [ὁγ δα δος οἵ 
Ααγοη]. Ἑτοπὶ ἰδΐ5 ᾿ξ νου] ἀρρεᾶγ ἐμαὶ {86 βίπρεγβθ δῃηὰ ροσγίειβ 
τεςεϊνεά βυρροτί ἔτοπι {πε ρεορῖίβ, δπὰ ἴδμεν ρᾶνε ἃ ρατί οὗ {μεὶγ 
ΒΌΡΡΙΪΕ5 ἴο ἴῃς [μεν!ῖε58 δηά {Π6 ἰαϊίογ ἴῃ τὰγη θεβίονοα ἃ ραγί οῃ 
{16 ρῥγίεδῖβ. Τὸὺ 88. ποίμϊπρ οἵ {μ6 οοηἰταάϊς(ίοη, [818 τοι οὰ 
οὗ βυρρογίίηρ [86 πηθῃ Πρθου ὉΡ 15 Ἔχίγε πλεῖν πηργοῦ Δ ]6. 

7. ὨΥΠ02] ὦ ἐν θωλαθὰ ΑΝ, ἃ ἐγαπβ εγαιίοη, (Βουρἢ ἰΒογα ἴα ἃ οοῦ- 
ξυβίοῃ οἱ Ἰεϊίετβ ἴῃ ὦ; αὶ ἡ ἀ8 ἐν ἐξομολογῆσει, Ξῃοννίης ἃ ἀὰρ. Τ' 888 
καὶ ἀγαλλιάσει ΞΞ Π)) 2), Ἐ ἐγ αοίέοπε ἐγαϊίαγιηι.---- Ὁ] (ὦ φδαῖς ΞΞ οὐ. 
-π-ρυλ)2321} Ἰδοκίηρ ἰη ΦΒΑΝ --428, οὐ ΦῸσ 5] Φ" οἱ υἱοὶ Λευι.--ΠΡὉ)] 
Ἰδοκίης ἰὰ ΦΡΑΝ,---ϑ. 0252.) Γ 201] Ἰδοκίηρ ἰπ Φβαν (ὦ ἐν Βαιθγαλ), 
80 ΓΊΟΙΡῚ »8).--- 1220] ὦΒΑΝ ἐν,---80. Ὁὐγ}ῦ5] ὍΒΑΝ τοὺς πυλωρούς.--- 

81. πῦρνὴ (ὦ ἀνήνεγχαν; ν. Ὁ ἰΔοϊκίην ἰπ ὥΒΑΝ͵---ρρῦπτ] Φπ καὶ διῆλθον, 
Ἐ εἰ ἰεγ ρτεσεάθα ὈῪ ἴδε ρίυ5 ἰσμΔανμέιη. ἘΔ. τρῦγῖσν ρῖς. 85 ἴῃ 
ν.. Οὐ νὰ ΜΙιομΕΙ, 18Β1.. τοο3,"7, ΓΙΌΣ ΓΠΝΣΥ ἕοσ ΓοΠΠι.---838. 
πλ}}} ΟΝ Ζαχαριας ΞΞ Πν21.---834. 1.02] ὥτ Μιαμειν ΞΞ 1.0, ο΄. ν. 15. 

ποτοῦ] ΦΒΝ Σαραια.--86. Ὁ... Ὁ)55] ΦΒΑΝ αἰνεῖν ἐν φδαῖς, ῥγοῦ, 
τεδαϊηρς τον ὀθῶρ. ΦΡ μὰβ 811 [ῃ6 πᾶπιε5 δὰ ἴδῃ τοῦ αἰνεῖν ἐν 
σλεύεσι καὶ ᾧδαῖς, Ξ5Βῃονίης ἃ ἀυρ.---837. 1}»5] ΦΡΑΝ τοῦ αἰνεῖν. ΤῊΪ5 

τῆδν ὃ6 ἃ ἰσαηβ!ογαϊτίοη πος δδ5 ἴπδη ογερί Ῥδοκ ἴο ἴῃς ῥτγεςεάϊηρ ν. 
-πτπνῈ] ἴο Ὀνον, ν. "ν, ἰδοκίηρ ἰῃ ΦΒΑΝ,--88. Ὀν)ο0] δ" συναντῶσα αὐτοῖς, 
ἡ. δ., Ὀσκῖρυ. Μϑὴγν τά. Ὀκιοφῦ, οογγεβροπάϊπρ ἴο 1055, ν."", δηὰ 188 
5 τίρηι.---39. κοῦπ ᾽ν Ὁ; Ἰαςκίης ἰπ ΒΆΝ, 50 πκῸσ ΟἼΟΥ δηαἀ ΥἹῸΡ 

ἴο επὰ οὗ ν.---40- 42 « Ἰλοκίηῃς ἴῃ ΦΟΒΑΝ͵---42., πλη}}} ἰδοκίηρ ἰῃ ΒΆΝ, 
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-π-ούρρη] ὥδβαν χαὶ ἐπεσχέτησαν -ε γἹ00...---Φ4. ΓΊΌΥΓὉ] Ἰδοϊκίησ ἴῃ Ο.--- 

τσ] ὦ ἄρχουσιν Ξ- Ῥ᾿. (Φἴ [ᾶ58 ἃ ἀουδ]εὶ, ἀπὸ τῶν ἀγρῶν κ. τ. κόλεων 

τοῖς ἄρχουσι τ. πόλεων.---Ἴ}] Ἰαοϊκῖηρ ἰη ΦΒΑΝ͵ Ἢ ῥγέηοῖβες εἰοιαϊς ἐπ 
ἄεοοτε φγαῤίαγμηε σοἰτονιΐς.---46. ἡοκ.], ν ἰδοκίηρ ἴῃ (6.--- την... Ὁ] ὅβακ 
ὕμνον καὶ αἴνεσιν, ἴ ὕμνος χ. ἐξομολόγησις κ. αἵνεσις.---47. ΤΡΌΓΟ ᾽Ὁ52}} 

Ἰδοκίηρς ἰῃ ὅδκ, 

ΝΕ. 13. ΝΕΗΕΜΙΑΗ ΒΒ ΘΕΟΟΝῸ ΑὈΜΙΝΙΞΤΒΑΤΙΟΝ. 

ΤῊΪΒ ο. ἀ6415 ψΒΟΪν πιὰ [86 τείοττηβ οβοοϊθα ὃν Νεῖ. ἀυγίησς δἰ5 
βεςοηα δαπιἰηϊβιγαϊΐοη. Αἰες ἐπγεῖνε γεϑδῖβ μδα Ὀδεη βρεηΐ ἴῃ 7εγυϑ., 
διῖβ8 Ιεᾶνε Ββανίηρ εχρίγαεά, ἢε τεϊυστια ἰο Ρεῖβ. γε μᾶνὲε πο ἱπέοττηδίϊοπ 

85 ἴο {86 {ἰπιε οἵ ἰβ οομίησ θδοκ ἴο Τεγυβ., θυϊ Ξἴπος ἘΠ] 458}10 νυᾶϑ 5111} 
πἰχὰ ὑγ., ἐβουχῇ δὴ οἷά πιδη (υ. ποΐβ ου ν. 32), δά Το. ες Ατωτηοηϊε 

νὰ 58 511} ἃ ἰγου Ὀ]ϑοπης σμαγαςίοσ, {86 ἰπΐογναὶ θαΐτνθοη ἴ(μ6 ἔττο δαγηϊη- 

ἰϑιγαιοῃβ οουϊὰ ηοΐ μανε θδθη ἰοὴς (συ. Ιηἰγ. ὃ 15 9). 

ΤΕ τείογπιβ γεπιῖϊπὰ ἃ5 οἱ {86 τηδίίεγ ἴῃ ς. 5, ἰβουρῇᾷ 8 ἡυπιδες οἵ 
ον 15 ἀγὸ θα! τ ἢ Βοτα 858 ἀραϊηϑί ἃ βίησίε οπθ ἰῃ ς. ς; θυΐϊ ἴῃς ἀδϑοιῖρ- 

τἴοῃ οὗ δας 8 «δαγδςίεγβεςδ!ν Ὀτῖεῖ. ΤῊς δαῖτα σεςεϊνίηρ δίίεη.- 
τἴίοῃ σεγε: (1) Το. Β γεβίάθηςε ἱπ ἃ Ἵβδηθοῦ οἵ {δε ἰδσιρῖς, νν.Ψ1-"; 

(2) ἴδε βεουπης οἱ ἴῃς εἰ{868 ἴο (ῃς ἴχεν. 830 1μδῖ ἴδεν οουἹὰ εἶνε {μεῖς 
β8εγνίςοβ ἰο ἴδε ἰδιιρίε, νν. 19-4; (2) (86 ρτενεπεϊοῃ οἱ ἰταβις οῃ {με 545- 

αι, νν. "5.5, (4) τς δϑοϊ το οἱ πιδττίασεβ σὰ ἰογείσῃ ποχηεῃ, 

νν. 3.21, δηά (5) ἴδε Ὀαπηίϑῃπιοπί οἵ 8 ργ., νν. 5, ΟἸΘΑΣΙΥ 411} ἰ5 ἔγοτλ 
Ν. βᾶνὲ νν.1-5. 53. Μ͵ 200 1. ΤΙῃ τεζασζὰ ἴο νν. 1-6 ἴξ ἰ Ββαγὰ ἴο σεδοῖὶ ἃ 
ἀεβηΐϊε οοποϊυβίοη. Τα τηδίετγίαὶ 15 ὑγαςι ιν 411 ἄγανσῃ ἴσοσα νν. “-" 
δηὰ ἔτοσα Ὠϊ. Τῇ ραββᾶζε νγᾶβ ὑοῦ. οοτηροβαα ὃν ἴδε Ο(Ἐσ. ἴο οοη- 
ποοῖ (Π6 ψοσκ οἱ Νεῖ. νι ἘΖγα᾿β τεδαϊηρς οἵ ες ἰδ. Ἦ,. Ε. σι 

βυβρεςιοα [δὲ νν. 1-8 ΟΥ̓ΖΙΏΔΙν βἰοοὰ αἴϊεγ ΕΖγ. το" (07. Ὰ.."), θὰϊ 

ΜίΈΟΒΟΙΙ τρμον τεὐοςῖβ. {η18 (Τ1Β1,. 1903,"7). [π (Πΐ8 σοπποςϊίοι τ86 

Ἰδίίες ττίϊοσ βεῖβ ἑοσί σοηνίηῃοϊπς ῥγοοΐ οὗ δε ρΐἷδος οὗ 1.3" 5: ἴῃ Ν. 
Οδνίουϑὶν ἔδε βϑσίίοῃ νν. ".2 ἰβ ἱποοιῃρ!εῖε, ἀπά ἴῃς οοποϊ υϑίοῃ ἷ5 ρἰαῖπ 
τμδῖ τε ΟΒσ. ργεβεσνθὰ δυΐ ἃ 8γ14]} βεςξίοη οἵ δε γτοοογὰ οἵ ἰδς βεοοπά 
δαπιϊηἰβίγαϊίοη, βϑεἰθσίπρ ον ἴποϑ6 ρᾶγίβ Ὡς ἀεδὶὶ τὶ ἰἢς δηίογοο- 

τηδηΐ οἵ ἴδο ἰανν. 

1. δ. Τοδίαξ 5 ἰπβίδ]]θά ἰῇ ομδ οὗ {6 ΟμδΙΌΟ ΓΒ οὗ ἰδ6 
ἰοτλρῖ6. 

ΤΕ ἴδνν 5 ἰουπὰ {πὲ Δῃ Απιπιοηϊς ἀπά ἃ Μοδθῖΐε ἃσε ἐχοϊυάεα ἔγοπι 
186 οοηστεχαίίοη, τ βεγευροη 4}} οὗ αδἱΐδεη δ᾽οοά ἂγὲ Ἔχοοσησηυηῃίςδιοά. 

ΕἸΙΔ58 10, Βονενεγ, θείης ονέγβεεῦ οἵ ἴ8ς ἰεπιρὶς σμασΡοτβ, μα διιεὰ 
ὉΡ ἃ βυπηρίυουβ τοοπὰ ἴογ 8 ἔγίεπα Το. Τμεβε ᾿πίηρβ ἰοοκ ρῥἷδςε ψ Ἐς 
Νεδ. νὰϑ8 ἅνὰν ἰῃ Ῥεζβ. 
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1, ον ἰμαὶ ἀαν τέ τας γεαά ἴον τος γεαα] ἐπ ἐμ ϑοοὶ οΓ Μοεε:]. 
ὙΠΙ5 τεπλϊ πη 5 5 οὗ {πε Ρυδ]ῖς τεδαϊπρ οὗ ἴΠ6 ἰὰνν 845 ἀββουρϑα ἴῃ 
ς. 8. Βαϊΐ {πὲ 5ἴογν ἰ5 ἱπιτοάυςεα Βογε ἴο σοπποοῖ {μῈ ἱποϊάοπὲ 
τ [ἢ δαπηϊϑδίοη οἱ ΤΟΐδἢ ἴο {86 ἰδπιρὶε δηὰ ἢἷ8 βυρθβεαιθηξ 
ἐχρυϊβίοῃ ὃν Νεδεπ) δη. 

Τῇῆε ἰδνν ἴῃ Π.. 23" οομ δίηβ ἃ ἀυρ.: ““ΑΠ Απιηοηΐϊΐε 8δηἀ 4 Μοδϑὶΐε 
58:8}} ποῖ οοπης ἱπῖο ἴδε οοπρτεραίίοη οἱ Ὑδμπεἢ [ἀνε ἰο {πε επί 

ξεποσγδαιίοη; ἴμοσα 58.4}} ποῖ οοπῖε ἴῃ οἵ {μεπὶ ἰο με οοπρτοχαίιίοη οἵ 

Υ̓ λν6}] ἴογενος.᾽" Τα ραγί ἴῃ Ὀγαςκοῖβ '8 οχηἰ θά ἴῃ ουγ ἰεχῖ. Ρεῖ- 
Βδρβ ἰΐ 15 ἃ ἰδίεσ δά ἀϊίοη ἴῃ Ὀϊ., νυ. Ὅτ. Α8 ργον βίοῃ νγὰβ τηϑδάβ {μα 
Ἑδοπιῖῖεβ σαϊσας θὲ τεςείνεα ἴῃ {86 τϊτὰ σεπεγαϊίοη (Ὁ. 235"), ἴῃς εχ- 
οἰυβίοῃ ἴο τς επί, ἃος. ἴο ἃ ἰαίες πυτὶτεσ, νουἹὰ ὃς 8 βυδίοίεπί ρεβηδὶν 
ἴος ἴδε οἵδε ρβορίεβ. 

2. ΤΒε οδυϑε οὗ [δ ἐχοϊ υϑίοη τνὰ8 ποί Βοβί ν ἴο [6 ξογοί σΏΘΙ5 
85 δι ςι, Ὀυϊ (ἢς ἑαΐϊαγε οἵ {Πε86 {π)2|οῪ Τά ε5 ἴο ΒΌΡΡΙΥ [86 ποοάβ οὗ 
Ιβγδδ] δὲ {με {ἰπιε οἱ ἐμεῖγ ἱηναβίοῃ οὗ ἴμε εδϑὶ- ογάδη Ἴοουπηίγυ. 
--Ανπά με κέγεαά], [Ὰς σἤδηρα ἴο [86 5ἰηρυαγ ἕο ]]ονΒ ἰοχί οἱ Ὁ." 
δΔηὰ πιᾶν ὃς ἀπε ἴο {Π6 υῃοσοηβοίοιβ ἰγδηβιτἰοη ἰοὸ Βδ δῖ 85 ξυὖ- 
ἦεςῖ,. Ου ἰεχὶ οπμνῖβ [με ἀεΐα!}5 ἀρουΐ Βαϊδαπὶ 85 ρίνεῃ ἴῃ Ὀΐϊ., 
Βαδοδυβα ΠΥ γα ποῖ ψεσιήδηθ πεσε. ιν." ἅγα ἃ γοργοάυοίίοη 
οὗ θὲ. 23. (Επρ.5-5), (Πουρὴ βοπλενμαΐ ἀρ γονίαϊθά. ἘῸΓ [Π6 
ΜΈΟΪΘ βίου 866 Νυ. 22-24.--Τωγροά ἐδα σμγδο ἐπίο α δἰεδείηε). 

ΑΒ ἃ τηδίίεγ οἵ ἔδοϊ, 8}} οἱ Βαϊδδιη᾽ 5 ογϑοῖεϑ ασε Ὁ] βϑίηρβ. Ηδ 

ἰπεά, Βονγενεγ, ἴο βεαγτὶ Βαίαἰς᾿ 8 ἰεπάεγοά ὑγΖε ΌΥ ὑρσοπουηοίηρ 
ἃ ὈΠΡΒΕ Ωρ συγβε οἡ Ιβγαθὶ. Βυῖϊ Βαϊδδτὴ ψγὰ5 ἃ ἰγσὰς ὑγορβεῖ 
οὗ ὙΔΆν ἢ δηὰ οουὰ ΟὨΪΥ υἱΐεγ ἴῃ ἴῃς φοβίδίϊς βίδαίε τ βδὶ 
Υδηπ ἢ ρυΐϊ ἰηΐο Πἷβ τοῦτ (ΝῸ. 2218. 88. 2413), ὙΥΒαὶ Βαϊδδπὶ 

ἱηἰεπαεά ἴο Ὀὲ ἃ εὐυγϑ6 ὑγονεά ἴο θὲ ἃ Ὀεηραϊοίίοη.---3. Βοη 
ἴῃς Ρδϑορὶς Βεαγὰ {με αν, ἃ8. υϑ8] {ΠῈν ῥγοοθθάθά ἰο ρυΐ ἰΐ 
ἰηῖο ἐχθουϊτοη; {πογεΐοσε {πον ἐχοοηηημμηοαϊοά [γορι 1ογαοὶ ουογν 
οπε οἵ αἰΐεμ δἰοοά!. ΤᾺΣ τηοδηΐηρ 15 ποῖ {μδῖ ἴΠ6 ἔογείβποῦβ ταγα 
Ὀαηβῃθα ἔτομι ἴδε ἰαπὰ, Ὀὰϊ τηογεὶν {μᾶὶ ΤΠῸῪ σογα ἀθηϊοα [86 
Ρτίν:! εχζεβ οὗ [6 ἰεπιρ]6. [Τὶ ἰβ ἐν άδης [παῖ ἃ ᾿ἴρεγαὶ οοπβίγαυς- 
τίοῃ νγὰ8 ρυΐ ἀροὴ [ἢς ἰανν. Δ. τείετβ ἴο Απηηοηΐίεϑ ἀηὰ Μο- 
ΔΌΪϊ65, Ὀαϊ ποῖ ἴο δὴν ΟΒΕΓ ΡΘΟΡΙΕ8. ψΒαΐϑοανοεσ. ΤΒΟ ἰθδάοτβ 

2 ΑΚ. Βκ5 γα δεσοὰ εἰτο:θουδὶν “ ἸΒῸῪ δίγοὰ."» 
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Βογα τῇᾶκα [6 ἰαὺν ΔΡΡΙΥῪ ἴο 8}} ἔογεΐῃδσβ, πὸ τηδίζοσ οὗ σμδὲ 

δι οηδ ν. [ΙΕ ἰ8 ῥα (μὲ ἰξ {15 ἐνεπί ἰ5 Ηἰϑίογίςδὶ, [Ὡς σοσκ 
οἱ Εζτα τηυβὲ Βανα [ο]]ονοα, ἔος 186 οοπαϊοι ἀοοογ θεά μόσα 

οου]ὰ ποί μᾶνε εχϊβίθα αἴζεσγ ἷ8 σοπιρὶείε βερασγδίίοηῃ οὗ {86 7εννβ 
ἔτοτα ἰογεΐζηθιβ.- --4, Λίοιυ δέίογε ἐδεῖ5], Θαυ οῦ ἴΠ8η ἴῃς ἐχοοσ- 
ταυηἰσδίίοῃ οὐ [Π6 ἔογείζῃεσβ, Ε)δασἠὶδ ἐς ῥγίοσὶ παά δεεπ αρ- 
ῥοϊμεά ἔμ ἐπαγρε οΥἩ "6 οματδεῦς οἵ ἐξέ ἤοιδε οἵ ομν Οοα]. ἘΠῚΔΞΒΠΌ 
5 ΠΙΡΉ ῥὑτίεδὶ δηὰ 5 ῃδπιθά οἰΐεη ἰη {686 ὈοΟΚΒβ.---ἀπά κε ας 
ποα ἰο Τοδίαἠ]!. ΤῊΐ5 15 ΤΟΐδ ἴῃ6 Απητηοηίΐα αν ἢ 5 
οὔς οὗ Νεδεπιδ 5 οὨΐοί ἐποηγεβ, 2196, “ΝΥ 15 ἀϑυδ!ν ἰη- 
τεγργεϊθά 88 γεξοστίπρ' ο Ὀ]οοά τεϊδείοπβῃίρ, ΒΒ. 6ε5., Ἀγ]ε. 
Τδεγε 8 ἢο ονϊάθῃος οὗ βυςἢ ἃ σοπηεοίίοῃ, δηὰ ἴμε τηδδηΐηρ ΤΑΥ͂ 
ψῈ}}] θὲ [μα ἴδε τεϊδιοηβαρ τὰ5 Ρυγεῖὶν οπς οἵ ἔγίθμβῃῖρ, οἵ 
τμδὲ ΕἸ ΑΘ μῖ Ὁ Βδά δἰϊετηριεα ἴο ρμἰδοδίε δῃ δῆθτν οὗ [Π6 ΡΘΟρΪε. 
Αροοταϊΐης ἴο 615 Βα νγὰ5 τοϊαία ὈῪ πηδιτίασε ἴο Θμθκαηίδῃ δηὰ ἴο 
Μεβδυ δηη. Τῇ με Βαὰ δἷβο βιις 8 ἃ οἷοβε σοπηθοϊΐοη σῖτα 186 
ΒΙΡΉ ῥγίεδὶ, [δε ἔδοϊ πψουἹὰ ποῖ βανε δε ονεποοκοὰ {δβεζγα. 
Μογϑονεσ, ϑαηὈα αὶ ττὰ5 τεϊαίε ἰο ΕἸ: ϑΐρ, ν. 33, [Ι 5 ποῖ 

ΠΚεῖν [δῖ Τονίδἢ νγὰβ αἷ5ο.---ὅδ. 4πῶά ἀξ ατεὶρηρά ἰο ἀὴρ α ργεαξ 
εἰανιδεῦ]. ἘΠΙΔΘΗΪΌ, το ττὰβ ὀνεσβθοῦ, ἀδβίσηαϊθα οἱς οὗ [86 
Βηοϑί σμδιηθεβ ἰο ΤΟ ίδη, δηὰ {86 ἰδίτεσ ον Εν υϑοὰ ἰΐ ἃ5 
ἃ ΡΪδος οὗ τεβίάβεηςε, ν. δ. Ὀυπηρ ΝΕΒομ Δ} 5 ταὶα με Κερί ὕρΡ 
8 οοἸτεβροπάθηςε ὙΠ Ἰεδάετβ ἴῃ }εγυβδίομι, Ὀὰΐ οου]ὰ ποῖ ρμεῖ 
ἱπῖο {86 εἰν. Νον (δαὶ 186 βονθῦποσ νγὰβ αιΎΑΥ, Π6 ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
εηίεγοά (δε εἰν, Ὀυϊ δοίιδ!ν ἰουπηὰ 8η δροάδβ 'ῃ ἴδ ἴεορίο. 
ΎΤΒε ἀεβεοσγαίίοη ψγὰ8 ἴΠ6 πλοσε ὑγοποιηςσεά 85 [Πϊ5 τγᾶβ8 ἴΠ6 νΈΓῪ 
τοοῦῦ ΜΕΪΟΒ μαὰ Ὀδδη βεῖ δραγί ἴογ ἴῃς οβδγίηρβ οἵ ἴῃς ρϑορίε, 
Βοί ἴ8οβε υϑεά ἔογ βδογίῆςε δηὰ ἴμοβα ἔογ {πε βυρροτὶ οὗ {πε 
ἰοὺ στουρϑ οὗ ἴειαρὶε οἰςεγβ.- -ΤῊς ἀεϑογρείοη οὗ ἴῃς οἴεγίῃρβ 
15 φυΐϊε αἰβογεμί ἔγομι {μᾶΐ ἰῃ ς. 12, δηὰ ββοννθ δποίβοσ Βαηά, 

ἰηδυρηςοά ἃ ροοὰ ἀε4] Ὀγ Ἀϊ.---Τε οονωμαμάνιθη] τλλ κοβ ροοσ 
56η86 δηα |Δ0Κ8 βυρροῖὶ ἴῃ [86 ιβ8β. Ἐοίδίποὰ γψὰ ββουϊὰ 
Ὁπαεγβίδηα ἰἰ ἴο τηϑδη (Βαῖ [Βς {Π} π6 τνγὰβ ΌγῪ {Π6 οοτητηδηά οἵ 

(δε αν ρίνεη ἴο (Βεὲ 1ενϊῖε8 οἱ αἱ. Βαΐ ἰΐ 15 Ὀεϊζεῦ ἴο [Ο]]Ο 

186 1,δἰΐη δηὰ τεηάογ Ὁν ἃ 53]1σῃϊ ἐπχοηδίίοῃ “ ρογίἰοῃβ." ΤΒἊ 
νεῖβῈ βῆοννβ διῃρ  βοβίίοη ὉῪ ἃ ἰδῖοσ μβαπὰ. (οπιρασίηρ ν." 

πε ποῖα [μαι [8 Τοοῦ 88 υϑεα ἴογ (Π6 βϑδογοὰ νεβ86}5 δῃᾷὰ [Ὁ 
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ἔνο Κἰπάβ οἱ οβεγίηρβ, νεζθίδο]ε δῃὰ ἰποθῆβθε. Βαΐ δἱ ἃ ἰδίεγ 
Ῥεποά οἵδε [Βΐηρβ ψεσεὰ Κερὶ ἴῃ (15 τοοπὶ, δηὰ δὴ εὐϊῖοσ δ ἀ58 

8 ᾿ἰΞξὲ ἰο Ὀπηρ [86 βίογυν ἄονσπι ἴο ἀδΐθ. 

1. κῸὉ)] πᾶν θὲ ΝΙρἢ. οἵ ἅγβί ρ. ρὶ. Οα]. Α58 τὰ Ββᾶνε Ὁνπῶν ἴῃ νν. "4, 
118 Ῥαβϑβαρζε τυ 86 οὔς οἱ {δοϑὲ 'π αγβὶ ῥ. μ]., ἱβουξᾷ ν." 8. ἀραίπϑι 
115 οοποϊυβίοα. Αἰΐεσγ “ρ0] ὦ" δὰ ἀβ8 νόμου. Ετοπι ΚῸ) μὺ ἴο οπά οἵ ν. 
Τοηβίϑίβ οἱ εχίγαςίβ οἱ Ὠϊ. 2344, σίνίησ [86 βυῤβίδῃος οἱ ἰῃς ἰανν.--- 
Ὀσῦκο] Ὁ. πνπν, 5μονήης Ρἰδίην τμ6 ΕἸο εὶς οἷδβ οἵ ουῦ δυΐβοτ.--- 
Φ. 3] Ὁι. σιν Ἄϑττῦ».--τὐνφν 25 ΓᾺ] Ὁ. Ὀ5γν.--τοφη] Ὁϊ. Ὃν Ἴφκι; 

(ἃ τεδάϑ ρὶ. ἐμισθώσαντο, 590 Ἐ.---ὐῦν] Ὁι. Ὑὺ».--ούοῦρο] Ὁ κ. Ἰουρυ.-τουνποκ] 
κι. 1» Ὑπῦκ πνον- πῦρ 5] ὧν κατάραν αὐτοῦ.---3. 2] 5 ἃ τᾶτε ποτὰ, 
Βυῖ 186 της. ρεχέμγε 18 ντεὶ] εβί δ ὉΠ 15ηεἃ. ΤῊΣ πογὰ παίυγα!ν πλεδη8 ἃ 
Ῥδορὶε ποῖ οἵ ρυγε δ]οοά, Βουνῇ ἰξ πᾶν ϑομηειπιε8 θὲ δρρ!ἰεὰ ἰο ἃ π1855 
οὗ Ρϑορὶε πιδάς ὑρ οἵ νατίουϑ γτᾶοεβ. [Ἃη (8 ραββασα Ὀοΐἢ 96 η5868 Δ Ὺ 
δρρῖὶν. ΤΒογα τΔῪ δᾶνα Ὀδεη ϑοπα ἰογεί μεσ οἱ ἀἰβεγεηὶ γασοθβ, θυ 
φετίδίηϊν ἔδεσε τεσε τηδὴν οὗ πιϊχοὰ Ὀ]οοά.---κ ἼΦ0] ὦ ἐν 1.---Φ. 50" 
ΣΤ] πιεδῃ8 δείογα ἃ ραγίϊςυϊαγ Ἄνεηί, τυ 116 Ὁλ5οῦ ἴῃ ν. " 8 ἃ φεπεγαὶ 
ποχά, “ἰογηγεγῖν."᾿--ῇ τ] ὦ οἰκῶν, Ἡ μετα! ῥγαῤοσίίμς. (ὦ ᾿α5 πιϊββθὰ 
ἴδε ἰάεα, δυὶ Ἐ [45 τεπάεγθα Ἴοοστεςῖϊνυ. Τῆε βθῆβε “δρροϊπι᾽" ἰβ ἰουπὰ 
ἴῃ σ 5. 1211 (ἢ. 12, Ὁ. ΒΏΒ.--- 9 δῦ] πιυβὲ ὈῈ ροϊηϊεοά 85 ἃ ΡΪ. ἰο πηδῖκα 
186 βθῆβϑα σοαυΐγοα.---δ. ΓΙῸ] Φ᾿ ἄζυμα Ξι γΣΣ, μρἰεανεποὰ καξες, Ἢ 
βαγίες Ξξαὸ. ΓΥ)Ό, 858 1257, ὙΕΙοΒ ρῖνεβ ἴΠ6 Ὀεβὲ 96ηβ6.--- ΠΟΥ] ὦ ἀκαρχαί, 

Ἔ ῥνὶηπε ας, Ἡ ΕΪΟὮ τεργεβθηΐῖβ 4150 ΠΥΦΝ Ἢ, Δ5 ἰῃ 1.29. 

6-9. Τοῦ Δ ̓5 Ὀοϊοηρίηρβ ἀγὸ οἱθοίβα ἔγοτι (6 ἰθΠ1ρ16. 

Αἰΐεσ δὴ δθβεπος οἵ υποοσίδίη ἀυγαϊίοη Νεῖ. γεϊυσῃβ ἴο 1}Ἔγιβ., πὰ 
Βηάϊηρ Το. τεϑίἀΐηρ ἰῃ (μ6 τεπιρὶα σμαπθεγ, Βς οἦοςῖβ δἷ5. [χη βῃΐηρβ, 
ογάοεβ ἴῃ τοοσὰ οἰδδηϑο, δηὰ ρυΐϊβ Ῥ8οκΚ [86 νε5886|3 δῃα οδγίηρβ ἴοσ 

ψϊςἢ [Π τοοπὶ δά ἰοττηοῦῖν θθθη υϑο. νε ἃγὸ ςοσίδί εν ἀθδιίης τι 

Ν. εζαῖὶη. ΤΈδ ἰηῖγ., ἐς αἱ! δὶς, δὰ ἴῃς οοηίθηῖβ 5880 ἃ σοῃηδοϊίοη 

στ ἰδς ῥτοσράϊησ. Υεῖ νν. 1-6 ὅγὲ ποῖ ἴσου Ν. 

6. 75 αἱ! ἐ᾿15] τείοτβ οὔἱν ἰο {με Ἔνεηΐβ ἀδβουροά ἴῃ νν. "-ὅ, 
ποῖ ἴο 186 Ἰοηρ βίογυ οἱ ΕΖγαβ ῥτοπιυραίίοη οἱ [μ6 ἰδαν.-- 
Τλῖγίν-ϑοοομά γεα7] ἃ5 "4, ἰηαἀ σαί ηρ {Π6 ἐπὰ οὗ {Π6 πτβὶ δά πηϊηΐβ- 
ἰτδιίοη.---ἰ πε ο[ Βαδγίο"] ἰ5 Βασάν οτὶρῖπαὶ. Νοβογηΐδῃ σεΐθγβ 
ἴο ΑΓδΧΟσχοβ ΠΊΘΓΕΙΥ 85 “186 Κίηρ᾽ (2)), [6 παίυγαὶ! υ86 ἴοῦ 

8 ΤΠΟὨ ΕΠΊΡΟΥΑΓΥ. “ΒΑΡΎ ΪΟΠ᾽᾽᾿ 18 ἔτοπὶ ἃ ἰαΐεῦ μαπὰ.---ΤῊς ἰαβὶ 
εἰαυβε οἵ [ἢ νεῦϑε 18 υβυδιν σοππεοϊεα 1} δὶ ἐοίϊονβ, ἐμυ5: 
απ αἱ ἐδ ἐμὰ ο α ἐΐνιε 1 [ἀρδ1}] αςκεὰ ἰδαυς ἰοἔ ΔΌΒεηςεὶ ὕγονι ἐδ 
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κἴηρ ἀπά σανηε ἰο 7εγμδαίεηι. Βαϊ ἴῃ ἃ ατϑεκ ἰεχὶ ργεβεγνεά ΟὨΪΥ 
ἷῃ ἃ ἀυρ]ϊοςαίς τεπάδγίηρ (Ὁ. ἰ.) να δηὰ ἃ Ῥεϊίεσ βεῆβεὲ. ΤῈ 
εἶδυϑε 5βου!ὰ Ὀε οἰοβεῖὶν σοπποοϊθα νἢ ψΒδί ῥγεσεαάεβ, ἴοσ οὐγ 
νεΓβα ἀἰνβίοη ἰ5 Βοσε πρῃῖ, [μυ5: 7 σαι ἐπ ἰο δ6 ἀἧμε ευεη αἱ ἰδ 
ἐμὰ οἹἩ ἐδμιε ῥεγίοά [ὁγ ιυπιοὶ 1 παά ἀϑκοά ἰδαῦε ἤγορε ἐπε κίηξ. ΤὮς 
Ῥοϊπὶ τὲ Νεδμαπηΐδἢ πλδκοβ ἰ5 ἐμαὶ ΒῈ Βδὰ ροπθ Ὀδοκ Ὀδοδυϑα 
18ε ρεγοά ἴογ Ὡς} ΒῈ μαά Ῥδεὴ δρροϊπίθα ρονεγῃοῦ μδὰ εχ- 
Ρἰτθα. Ηε νὰϑ5 ποῖ ἀτίνεη ἔτοπι [θγυβαίεπι ὈῪ Ὠἷβ ἔοεϑ, ποὺ ἀἰά 
6 Ὀτεδκ ἴα τὶ [6 Κίηρ. ΤΕ Ιατίογ ροΐϊηξ ψὰ5 ἱπιυρογίδπς 

ἴῃ νίενν οὗ [86 σβαγροβ οὗ τε] ΐοη ὑπαὶ Βα θθθη πιδάς αραϊποὶ 
δῖπι. 10 τηυβδὲ Ὀ6 τεοδ ]δα μαὲ Αγίαχεγχεθ Ἴχδοϊθα ἃ ᾿ἰπηὶ οἱ 
της ἔγοπι Νεμοπλδῃ Ὀεΐογε οοηβεηίίηρσ ἴο ἷ5 ἀοραγίυτε (25), 

δηά Νεδεπηίδῃ ἴακεβ ραΐῃβ ἴο 5δδὺ {παὶ ἢδ τεϊυγηθα δὲ με ἴἰπης 
δρτεεὰ ὑροῆ. ὙΤἢῈ νογάβ “δἱ ἴδε εηὰ οἱ ἀδυβ᾽" ἅγὲ βυ δῆ  ἜμΕῪ 

ἀεπηϊΐε ἴῃ [Πϊ5 σοπηθοίίοη, 85 ΠῸῈῪ τοίεγ ἴο 186 ἴεττῃ ἀεϑογροά 
ΘΑΥΙΪΟΓ ἴῃ 1ῃ6 νεῦβθ, ἑ. 6., [ῃ8. εῃὰ οὗ ἀδγβϑ τβθδῃβ {πε 324 Ὑεᾶγ 

οὗ Ατίδχογχοϑ, {πε ἐπὰ οἵ {86 ἰεανα οἵ δυβεηςε.---. 4 πᾶ 1 σανιε 

0 ]εγμδαίον). ΤῊΪ5 β δογυρί, δπὰ οὔδ σηΐρῃξ ψοηάθγ ψΒοῖμοῦ 
τὰς ἄθονε ἱπίεγργοίδιοη ἄοεβ ποῖ ἰεανε βοιηδίίηρ ψδηίίηρ ΄ 
Βετο. Βυῖ νὰ ποίε {πδΐ (με οἴδιιβε ἰῃ ν. ὁ ἄοεβ ποῖ τβδξε ἃ 
ΨΕΓΥ ΒΔΡΡΥῪ ἱἰπίτγοάυοίίοη ἰο [86 βεοοπὰ δάἀπιϊηϊξιγαϊίοη; δηά 
ΜἘΠῸ ΝΕΒοπι Δ ἢ τνὰ8 οοποογηθᾶ ἴο Ἔχρίαΐη ᾿ἷβ δθββθηοε ἔογ ἃ 
ΡεΠοά, Βα ἰβ δὶ πο ραίῃβ ἴο Ἔχρίαίῃ ἢον ἢε μὰ Ἷοπιθ ἴο σεΐυσι. 

Ιῃ νίενν οὗ {86 ἔ0}} τεροτί οἵ ς. τ 7,, Ρετβαρβ μα [βουρῃῖ ᾿ξ πουὰ 
Ὅς ἀϑϑυπηοα {μᾶΐ ἃ βεοοῃά ἔυτουρῃ πνουϊὰ Θαϑν θα οὐίαϊμοα, 
ῬτορδΌὶν ΝΕεβοηνίδἢῃ πψὰ5 θὰ ἴο τεϊαγη θδοδυϑε συμπηουΓβ οὗ τιμαὶ 
δε ἰουπὰ δἰ [ειβαίοπὶ μα αἰγεδαν σγϑδοῃεα Ηΐπη ἰῃ Ῥεσγβῖδ.--- 
Τῆς ψογὰβ ἃγα οἰοβεὶν σοππεοίβα τ] ν᾿ μδὶ ἔο]]ονβ: ἀπά μπ- 
ἀενοίοοά ἐμι6 εὐἱῇ οἱ ἘΝ, ἰβ ποῖ Παρρυ; οὐδεγυεξά ἴ5 Ὀεϊζεσ. ΤῊ 
ΕΝ] ἔτομι [8 παῖτοῦ [658 ροϊηΐ οἵ νίενν νου]ὰ οοηβῖβί ἰπ [86 
Ῥτοΐδηδίίοη οἱ με ἴεπῖρὶς Ὀεδοδυβε Τουίδἢ γὰ85 δὴ Ασωτσηοηϊίε. 
ΝΕΒοπ ἢ τᾶν πᾶνε πιδάθ υ56 οὗ [ἢ ϊ8 5Θοπεπχοηὶ ἴῃ νίενν οὗ [86 
Ρυπίγίην ΜΒῖςΒ Το] οννοα (ν."); θαΐϊ οὔθ τῖᾶν νοηάεγ τ Βεῖμεγ 
Νεδβοτηΐδῃ 88 ποῖ ἰάγρεὶν πηονθαὰ ΌῪ ἢἶβ γεππεωργδηςε οἱ ΤοΟῦϊ- 
885 βιγίνίηρ ἴο {ναὶ πἰπὶ ἴῃ 8 εἴογίϑ ἴο τευ [ῃ6 νν4]}.-- 
ΤῊ τοοηῖ ἴῃ ψμῖς ἢ ΤΟΡΐΔ ἢ μὰ ἴα κεη δροάβ 8 ἐγ ΒΕΓ ἀεβογρεά 
85 ἷῃ ἐδ σομγίς ο[ ἰδὲ πομδε οἵ Οοαά]. ΤὨΘ ““σουγί5᾽ ψεγε βίο ῦ 
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{8ε ὀρεὴ βρδϑοθβ ἴῃ ἴπ6 ἴθιηρίς ἀγθα, ἀπ ἀουδί]εβ8. [μ6 τοῦτ 
ΟΡεῃδα ὕὑροη ἴδμε86 οοιυτγί5.---8. ΝεΒοηλΐδῃ δοίθαὰ 1 Ηἷβ. οὐθ5- 
ἴοτηΔΓΥ Ῥτοπιρίηεββ δηᾶ ἀδοϊβίοη; Ἔνογυ γεϊο ας ἴῃ (86 βυπιρίυ- 
Οὐβ σμαμθεσ νγὰ5 ἴἤγοσῃ οὐ. ὙΠεῈ ψογα ἱπιρ]165 τόσα [μΔῃ 

“β6ῖ οὐυϊβ 46"; “γονῇ οὐδ᾽ 8 ΠοπῈ ἴοο βίσοῃξ. Α5 ἴδε ἴ5 
ὯΟ πιεηϊίοη οἱ ΤΟΡίΔἢ Ὠἰτηβε!ῇ, [μ6 οὐθοιἑρ γὰ5 ὑγοθδῦν ἀοπα 

ἴῃ ἢ ἀρβεῆςθ. ΠῚ ΝεΕΒεμδἢ οἡ [86 στουπά ΤοΡίδἢ που ὰ 
νεγΥ ΠΚεὶν ῥγοίεσ ἴο ᾿νε εἰβενθογε ἴογ ἃ {{π|6.---ομδε ο7 Τοδία ἢ] 

ἐπ ρ 165 (μαΐ Πα δά 56ῖ ὕρ ἃ τερυ δῦ μουβοκοερίηρ εϑίδὈ 5 ῃτηθηϊ 
δηὰ (μαΐ δῖ5 ἔδιλν ᾿ἱνεὰ τ] Βΐπι, τὰ Θχρ]αϊπίηρ [Π6 Ιατρα 

Τοοι δϑϑὶριθα ἢΐπι, ν. ".--9. Απά 1 ςροκεῖ, ἐαχυΐϊνα!εης ἴο ςοτη- 

ταδηάοα; πὰ ἐμόν ρμγίβεά ἐδὸ οἠαριδοῦ]. Νεδεν 411 ἰεχῖϑ βάν 
οπανεδενς. Οἱ ᾿ἴ56} μετὰ ἰβ ποι ἱπρ' απ ργοῦδ]6 ἴῃ [Β6 ποίΐοῃ 
1δαΐ ἃ βοσίεβ οἵ τοοπὴβ ϑΒῃουϊ ἃ ἢδνε θθεὴ οσουρίεά (30 ΕΥ]6); θυϊ 
85 ἴΠε 5 ἢρυδγ 15 βεὰ Ἔνεγυῃεγε εἶβθ, { πχυβὶ θὲ τεβίογθα ἤεγθ. 

ΤΒε ρΡυγγίην νγἃ5 ᾿ἡπηϊτοα ἴο ἴῃδ γτοοπὶ οσσυρίεα ἃ5 5ΒΒοῃ ἔτγοπὶ 
118 τεβϑίοσα[οῃ ἴο 115 οτίρί παὶ '56. (Οδγεπιοηΐαὶ οἰ θδηβίηρ τγὰ5 

ΘΟΙΏΠΊΟΩ ἜΝ ΘῺ ἴῃ ΘΑΥΙΥ Ἐη65, δῃη ἃ τνὰβ ρεσίοστηβα ἴῃ νϑγοῦβ γᾶ γ5, 
ὈΒΌΔΙΙΥ Ὀγ {86 βυθοῖς υ86 οὗ ὈΪοοά οΥ ψγαῖεσ. ὍΤδα |ἴϑὲ οὗ ἂῖ- 
ἄςοϊες σεϊυσγηθα ἴο (15 ΤΟΟΙῺ 15 ϑῃμογίεσ ἔμδὴ ἴῃ ν. ὅ, ἱη ψΈΪΟΝ 

ἴδεγε 15 ἀουθΈ]685 δὴ εὐϊϊοτίαὶ δἀαϊιίοη. 

6. Ἴ"ηο".. .. γρῦν Φπ εἰς τὸν καιρὸν τῶν ἡμερῶν ὧν ἡτησάμην παρὰ τοῦ 
βασιλέως, καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν ὧν ἡτησάμην παρὰ τοῦ βασιλέως, 

ΤΕΐβ τεργεβεηῖβ ἔνγο ἱπέογργεϊδιίοηβ γαῖ μεγ 1μ8η ἐο 1τοχί5.--.}} [85 

τ 186 βρεοίβο βεῆϑε οἵ ἃ γεδᾶγ (ΒΏΒ.) π᾿ πυπιεσοιιβ ρᾶββϑαρεβ, δηὰ 5ῃουϊὰ 

Ῥε 80 υπάοτγβίοοα πεζὰ ἰξ νὰ γεϊαίῃ 186 υδια] ἱπιεγργοϊδιίοη, τοΐοσσίπς 
ἴο ἰδς {ἰπ|6 ψβεη Νεῆ. βιαγίθα ἴοσ [ἷἰβ βεοοπά νἱϑὶὶ ἴο 1εσυ5. Βυῖ 
Νεὰ. ἰβ υϑυδ!ν νεγν εχαςὶ ἴῃ ἢἷβ5 ἀδίεβϑ, αἀηὰ ργεβϑυμῃδῦὶν πουἹά Βαανα 
βρεοϊβεα τς {ἰπγα δοσυγαίεὶν ἢ τπαὲ μαά δε [8 πληρ.---Ἴ. Π02)] ἰ8 

[ουπά οἶϑνν. οἡἱν ἴῃ Νε. 39 129, δη [86 πη. 5 ἀχδοῖν {πὰ βᾶπηδ 88 186 

φουηπιοη ΠοφὉ, ἴον ψνμῖςὰ ἰξ ἰ ργοῦ. δῇ εστοσ.0 Νὰ. ψουἱὰ Βαγάϊν υϑὲ ἃ 
βίσδηρε ψογὰ δἰοηρβίάς οἱ ἃ (απ Πὰς οπς.---ὃ. πνὸ Ὁ »ν}} Φτ [58 ἃ ἀυρ., 
καὶ πονηρόν μοι ἐφάνη, καὶ ἐλυπήθην σφόδρα, ςΓ. “ΝῸ "5 Ἴπν), 59.--τ9. πΌφυη] 

(' "α5 35.. ψεΐο 186 β56ῆ86 γεαυΐγεβ. 

10-14. Τί[1685 ἀγα ραϊά ἰο ἰδ6 1,ονἱξε8. 

Νεᾷ., ἀπάϊηρς (Βαῖ ἴῃς [μὲν. μβαὰ τεσεῖϊνεἀ πο ρογίΐοηβ δῃὰ νψεγε ἀγίνθη 

ἴο {δεῖν βε]ἀ5 ἰο τηδῖς ἃ |ἰνίης, γεῦυκεϑ ἴμ6 ρθορίβ, πὰ 411} ᾿δῇ ραγ5 
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τθς εἴΠεβ8. Οβίοειβ σὲ δρροϊπιοὰ ἴο βυρεγνίβε (Ὡς ἀἰΞξευυξίοη οἵ ἴδε 
οβετίησβ. ΝΕ}. ὑγᾶγβ (μὲ ὃς πιᾶν δὲ γεπιεῃθεγοὰ ίοσ. μἰ5 ροοὰ οἶδοε5 
οἱ δε! οἵ {με ἐεταρὶε. 

10. Απὰ 1 ἰεαγηοά ἐμαὶ ἰμε ῥογίοης οἵ ἰδμε 1 ουΐος καά ποῖ δεεπ 
}αΐά]. ὙΠΐβ σοηαϊίοη μδα ἀγὔίβοη ἀυτίηρ ΝεΒοπ Δ ἢ 5 ΑΌϑεποα 
ἷπ Ῥεγϑῖδ. [ἢ ἴῃς ἵμεῖνε γϑᾶῦβ οἱ ἢιῖβ [στ ῈΓ σονογηοσβῃὶρ 
ΒΌΟΝ πορίοςὶ ψουὰ ποῖ μάνα Ὀξεὴ ἰοϊογαῖϊθά. ἴΙ͂ῃ (ῃε σοῖς 
Ῥεγβίδηῃ ρεγοά [86 βξορὶβ βθεῖῃ ἴο πᾶνε Ὀδθῆ ον ἴο ἀἰβοθδγρε 
1ῃ6 αν! ΟΡ] χαϊίομβ ἴο [6 τϑηιρὶθ, ο΄. Μα]. 35 σ..---απά ἰδὲ 
1ουΐος μαά βοά φαοῖ οπὲ ἴο ἐὶς ἰαγ"ά]. ὙΠῸ 1,ον]ῖϊεβ πᾶν Βᾶνεὲ 
ονγηδα ἰαηά, οΥ (ΠΟΥ πιᾶν δΒᾶνε Εἰγοά {βεπίβεῖνεβ ουΐ ἴο ΟἴΒΕΓ 
Ἰαπάονῃειβ ἴο πιᾶκε {πὸ ᾿ἰνίηρ ψὩΐοἢ (πῃ ἴεαρὶς οβῆσοβ πὸ 
Ἰοῦσογ {υγηϊϑῃ6α {Π6π|.---Απὰ ἐδ δίμρογς ἀοίηρ δα τυογὰ] 5 ἃρ- 

ΡΑΓΘΏΓΥ ἃ ρῖοββ. ΝΕ τ Δ ἢ 5668 ἴο θ6 σοποεγηδά ΟΗΪΥ τ [δὲ 
1,ενϊῖ68.---11, Α»άὰ 1 οογμοπαοά τοὴϊμ ἐδ γος], Ὁ. ςἴ, ΘΓ τὰ 

Βανε “ψ|} ἴλς6 ποΡ]68 δηὰ συ ]ετβ.᾿" Ἱνήλ ἰμο γμενς ἰβ Ἰδοκίησ 
ἰπ ([ἢς Ὀεβὲ Οσθεκ ἰεχῖβ. ΤῊ ἔδυ! αν 11 [6 ψΠ0]6 ῥεορίε, 
ποῖ ψ 11} Πἰτϊ θα ο[45565 85 ἴῃ ο. 5. 1 (ἢς ἰοχὶ ἰ5 ρῃῖ, [Β6 στυ]εῖβ 

ΜΈΓῈ τορτονθὰ Ὀεοδυβε {μεῪ Πδά ποί εηΐογοθα {πς ἰανν.--ὴν ἦν 
ἐς ἐδε δομδε 9 Οοά περίεοίδα 7] ὍΘΕ ἱπιρ!οδξίοη ἰ5 [μαὲ [Π6 βδογοὰ 
οβῆσοβ ψογα ηοΐ σοπαυοίοα δἱ 4}} ἰῃ (Ὠ6 Βουβ6 οὗ Οοά, δηὰ ἰμδΐ 

βἰζυδίίοη ἴῃ ἔχῃ ἱπιρ0}165 {πὶ [Π6 1,ονὶῖε8 τεγα ἴΒοβα ῈΟ 6χο- 
ουϊοὰ (6 ῥτίεβεν οἰῆοεβ, (μαΐὶ 5, [μδῖ ἴῃς Πευϊεγοηοσαῖς οοη- 
ἀϊοη ἰπ ψΒ ἢ ῥτίεβίβ ἀπὰ 1,ονῖε8 σεγα ἰάἀθητῖοδὶ 51}}} ῥτο- 
να 115.---αἀπὰ 1 ραϊμεγοά ἐβόηι, ἵ. 6., (6 1,ονϊῖο5, ἔγοση 186 δε] 45 

ψθογα {πεν μδά Ὀδδη Θρ]ογθαὰ ἴῃ βεουϊαγ ψόογκ; σμά 1 ῥίαοοά 
ἐμοηι αἱ ἐπεὶν οἰαϊἑοη]} ἴῃ ἴῃ6 ἴδπιρ]ε, 5ο {μὲ {πον οου]ὰ ἔ16] {Ποῖγ 

ΒΟΙΥ οἷἶοεβ. διέαξίοη ἱπὰρ} 165 ποῖ ΟἢΪν Ρἷδοα ἰῃ {86 ϑϑῆϑε οἵ 
Ἰοςσδ ἱγ, θὰ 450 σονεῖβ {πε ραγίίουϊαγ οβῖςς ἴῃ ὮΙ ἢ [ἢ6 1,μοντῖε5 
ΨΕΓῈ ἐπιρὶ ογοά.---12, Α κά αἷϊ σμάαλε ὀγομρὴ! ἐπ]. ὙΠῈ σεϑροῆϑε 
ἴο Νεβομ Δ} 8 ἀσπηαηὰ ννὰ5 ζθΏΘΓΑΙ]; ἴογῦ ἢ ψουἹὰ Ὀγοοκ πὸ 
{υγί μοῦ πορὶεςΐ ἀπά τυϊοὰ αἰννᾶγβ ΙΔ ἃ βίτοηρ Ββαπᾶ. Βεη)απιγίη 
8 ποῖ τηεηςοηθα, Ὀὰϊ οὈνίοιβν “7υἀ δ σονεῖβ πε ᾿ψΒοΪῈ 
ῬΘΟΡΪ6.---Τε εἶδε οΥ {πὲ σογη απά οἵ ἐδ τοΐπο απὰ οἵ ἐλε οἱῇ. Τη 
Ὁι. 186 ἴδε οἱ ἴῃε οοσῃ, εἴς., ψγὰ5 ραϊὰ ὄἜνοῦν 34 γεᾶσ, δπὰ 
8 ἴο Ὀ6 εδΐδθῃη δἵ ἴθ βδῃοίυασυ. ΤῊ 1,ενὶϊε8 δπὰ [86 ΡοῸΣ 
ΜΈΓΕ ἴο 5Πᾶγε ἰῃ μεβε ἐεδαϑίβ, 125 11. 1] 1432. 28. 261 Τῃ [86 
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Ιαἴεγ ἰανν οὗ Ηοἰἑηθ55 τς ἘΓΏ ς Ὀδοαιηα {μ6 Δρϑοϊαΐα ὑγορεσίυ οἵ 
18ε [μονἱῖεβ (Ὡν. 18531-2)-- -18, ΤῊΐβ νεῦϑε 18 βδαἿνγ σοηζυδοα ἴῃ 
Οὐ ἰεχῖ; ὈΥ ΕἸ δι ρ ΘΟΠῚΘ ὈΠΗΘΟΟΒΒΑΓΥῪ ᾿υπθ6Γ δηὰ οοττεοῖ- 

ἴῃρ ἔγομῃ ὥ, ψε μεῖ (8ε ἔτι βθῆβα: σμά 1 σορηἑϑα ἰο ἐπε παπάς 
οἵ σποϊερείαῖ πε ῥγἱοδί σμά οὐ Ζαάοξ {πὸ 5ογῖδε, απ οΥ Ῥεδαΐαΐ οἵ 
ἐπε 1ευΐες απ οἵ ἤαπαη ἐδ δοη οὔ Ζαξξων ἐΠ6 5οη οἵ Μαμαπίαΐ, 

δέόσαμδο ἐπδγ τύογὰ ασοοιμρφα ἐγμδυονίν, ἰο ἐμοηι [1 σοχατηϊ 64] ἐσ 
αἰδίγίδιηο ἰο ἐδιεὶν δγοίδγοη!. ΤῊΣ ΕΓ Π65. τότ ραϊά ἰηΐο (Π6 ἰγεδ5- 
ὉΓΥ ὈῪ ἴΠ6 ΨῈΟ]6 Ρϑορ]Θ, δηὰ {πεν εΓα ἔογ ἴμ6 σοπησηοη βυρρογί 

οὗ [δ6 Ιενἱϊεβ. Βαΐ {με86 ψεγα ΒυπΊδη, |{κῸ ΠΔηΥ ΟἴΠΕΓ εο- 
οἰεϑἰαϑβεῖςαὶ οβῆςϊα]5, ἀηὰ (6 ῥργόῦοπὶ ψ ΠΟ οοπέτοηίοα ΝΕΒο- 
ΤΑΪΔἢ Μγὰ5 ἴο ΤηΔΚ6 β5ιγε οὗ δὴ εαυϊίδθ]ς ἀπ συ ϊοη 50 1μδΐ 
ΕΥΘΙΥ Οη6 5ῃπου]ὰ Πᾶνα ἃ υϑῖ 5ῃᾶγε ἀπ ποπς θὲ περὶ εοϊοα (ς΄. 

Αςἴβ 6, ἃ 51π}|}|8Γ σοπαϊοη Ὡς ἸΙδὰ ἴο {π6 δρροϊπίτηεπιὶ οὗ [Π6 
βενθὴ ἀξᾶοοηβ8). δἠοίονρίαΐς τὲ Κηονν ποιηΐηρ τόσα δροιῖ, 48 ἢ 
ςσδηποῖ δὲ ἰάἀδηιπεά πἰῖῃ (ῃῈ πο οὗ (παῖ πᾶπλα ἴῃ ΕΖΥ. ο᾽' 

τοῦ Δ ΝΕ, 25, Ὑνο Ζαάοὰζς Μοτκεά οἡ {με ν)4}}, 4“ 33, θὰ 

186 5. θεὲ πᾶν Ὀ6 ἃ ἀἰβεγεηΐ οπα 511}. ῥοάαίαΐϊ σαπποί ΡῈ (86 
οὴ6 80 5βίοοά νη ΕΖτα, Να. 8', ἀπά ἰ5 Βαγαὶν {Π6 νν}}-Ὀυ]ἀ6γ 
οὗ 355, [Ιῃ ϑρῖϊε οἵ {π6 εἰαδοτγαίε βθηβδίορυ οἵ Ἡδηῆδῃ δηὰ {δε 

ἐτεαποηΐ τοουστθησα οὗ ἔπ6 πᾶπι6, ΜῈ σδηηοῖ ἰάθη ν [15 πιδῃ 
εἰἴμεσ. ὙὴΘ {τεαβυγειβ γα {πογείοστε ἀπΚποῃ ἴο 8 5ᾶνε ἴῃ 

1815 ἐπυγμαεγαίίοη, θὰϊ τογα δρροϊπίθα θδοαυβα {ΠῸῪ ψεγε ἀθεπηθὰ 
Βοπαϑβῖ 50 88 ἴο ᾿πβιΓ6 ἃ 151 ἀρρογεϊοητηεπηὶ οἵ {πε [μον εἰςαὶ] ἀτι65. 
-Τὸ ἐδπεῖν δγείἠγθη} νου] ἱπυρὶν ἐμδΐ 41} {π6 οβῆςογβ ψεγε [μον 68; 
Βυΐ [86 Ἔχργεββίοηβ, ἐδε ῥγίοσί, δι δογίδε, ἀπ δββρθοίδ!ν οἵ ἐδα 

1 ουΐίος, που]ὰ βυρρεβὶ [πὶ οηἱν Ῥεάδίδῃ Ὀεϊοηροά ἴο {πὶ ογάεγ. 
ΟΥ̓ ἐμα 1, συΐίος τααν, Ὠονγενεγ, ὈῈ ἃ ργεάϊοδίε οἵ ΘΒ επδῃ δηά 
Ζαάοκ ἃ5 ΜῈ}1] ἃ5 οἵ Ῥεάαΐδῃ, βίηςβ {πε ῥγίεϑί τνᾶϑ αἰ5ὸ ἃ 1,ενϊΐα 
δηᾷ (ἢ βογῖδε πᾶν μαναὰ 161} θθεη. Οη [δε οἵδμεγ μδηὰ, “ὑγείἢ- 
ΤΕη 15 υδεὰ ῥγεΐυ Ὀγοόδαϊυ, δηὰ {Π6 [μον 65 πιρῃὶ θ6 τεραγά θά 
85 ἴ86 Ὀτγείβγεη οἵ δὴν οἵ {π6 ρβορίε.---14. ὅεὲ βἰ πα τ 6͵δου]α- 
ἸΟΓΥ Ρειοη5, 2’ 325 ς19.-μγ κἱμάηε55), ἱ. 6., ἰῃ ταβίοσίπς (88 

βυρροτί οὗ {Πε 1,δνε5 Δη4 50 {Π6 το - Ἔβί δ] ]5Βτηθηΐ οὗ (με βαογοά 
οἰ ἤςε8.---Ἴη ἐδα πομδ6 οἵἩ τῶν Οοά ἀπά 12 115 οδδεγυαηςε5), ἴμε 1ᾶ5ὲ 

εἰαυβε ἷβ ἰδοκίησ ἴῃ Φ δηὰ τιᾶὰν θὲ ἃ ρίοβϑ δἀἀεὰ ὃν {δὲ 
ΟΒτοῃίοϊεγ. 
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10. "Ὁ}] 6 καὶ οἱ ποιοῦντες, 5ἰπλ!!ατὶγν Ἡ.---11. π2λ 1] ἘΠ χαὶ ἐκρίθην. 
πολ σητ τ] Ἰδοκίης ἰπ ΦΒΑΚ,- 15. γυσιν τὸν ΠΣ ΟὔδΑΝ ἐκὶ χεῖρα(ς), 
(δ καὶ ἐνετειλάμην ἐπὶ χεῖρας τε υϑτὸν πσμὶ, ὙῊΪ5 ἰ5 [86 ΟὨΪΥ οσουγ- 
τεῆς οὗ ἴδε ΗἸρΒ., ἀπὰ ἰΐ ἰ5 ϑϑὰ ἴῃ 8 ρου δῦ β56ηβε, ποῖ “1 Ἵδυξοὰ 
ἴο 5ίογε," δυὲ ““Δρροϊπιεαὰ ἰγεάβιγεσ." [ἐ ἰ5 ἀϊβίουε ἴἰο εχίσαςς (5 
86ῆ86 ΌῪ ἴδε υϑυδὶ ἀενίςεβ οἱ οδ της ἰξ ἃ ἀεποπιίηδίίνε (ΒΏΒ.). ὦ 

οβεῖβ ἃ δείϊίεγ ἰεχὶ δῃὰ οης 18αὶ ββουϊὰ δὲ δἀορίθα Βετγε, ἔοσ ἰδῆς ροϊπτ 
8 ποῖ {πε παπιὶπα οἱ ἃ πυπιρεσ οὗ ἰγθδβυγογβ, δας ἰμς δϑοὶσηπηεηῖΐ ἴἰο 

οεγίδίῃη οβῆσετβ οἱ ἴῃς ἀεἸϊςδία ἔδβῖς οἱ ἀϊβεγιδυζίηρν [6 ἘΠ Π65.---ῶτν-Ὁ;} 
οουϊὰ ουἱγν δε τεϊδίηθα Ὀγ τεπάεγίηρς απ υἶᾷὰ ἱβεηι. Βαΐ ἴξ βἰδπᾶβ Βεσα 
ἴον τοντῦν 858 ὦ, θείη πιϊϑρίαςεὰ ἴῃ 186 οοπίυπίοη οἵ (δε ἰεχί.---οτνῦ.] 
Φϑβαν ἐπ’ αὐτούς.---14. “2. νὉκ] ΟΘΟΒΑΝ χυρίου τοῦ θεοῦ. 

16-22. Το οπέοτοοπιοηΐ οὗ ἰδ6 Θαῦαιδ ἰανν. 

Εἰπάϊης ἴῃς Ρεορὶς πογκίηρ 'ἰπ ἰῃς 8645 δπὰ γαίης τσὶ ἰἢς ῬΒαηῖ- 
εἶδῃβ οἡ δες ϑαρθδίῃ, Νεὰ. τεδυκοαὰ (ἢς ποῦ εβ8 δηὰ ογάεγεά ἰΒς χαΐεβ 

οἵ 186 εἰϊγ εἰοβεὰ ἀυτίηρς (με Βοὶν ἀᾶν. Ης (Βτεδίεπεα {μὲ πῃοσομβδηΐβ 
πο ἰοάψοα Ὀγ πε ν.8}} ονοῦ [86 ϑαθθδί ἢ ταὶς ἴοσς ἴῃς δτϑὶ ἀδὺ οἵ 

18ε ψεεῖς. Νοῖς ἴῃς 5ίγωῦαγ ςοπαϊτίομβ ἀοβοσί θεὰ ἰπ τοῦ, 

1δ. 15 ἐμοδ6 ἀαγ95] ο΄. ν.", ἀποίῃεγ ἱμάεβηϊΐε ποῖθ οἵ {{π|6. 
ΝΕεΒεπΐδῃ εν! θη ε}ν πιδάς ἃ ἰουγ οὗ [Π6 σου ΕΓ οὐ [με ΘΑ δῖ}, 
Ροββίθν ἔογ {Βε ρυγροβε οὗ ποίη ἴὨε νὰν ἴῃ ΠΟ ἢ (ἢς ἀδΥ τνὰ5 
Κερί.--ὙΠε ροϊη!β οὗ ν]οἰδἰίομ πλϑὺ Θαϑν 6 ορβουγθα ἴῃ ἰγᾶπϑ- 
Ιαϊΐοη. ὙΠεθῈ δῖα ΟἹ ἔνο, 85 1 υὑπάοΙβίδηα (ῃς ἰεχί: (1) 
[Ρ6ορ 6] τοῦγε ἐγοαάίρρ τοΐπε- ῥγέσδος οἡ ἰδ σαδϑα!ἢ]. ὙΠΪ5 15. 8ε 
ΟὨΪΥ οᾶ56 ἰη ΟΤ. ψΠεγε νὰ δηὰ [με Πἰΐεγαὶ υ5ὲ οὗ 1815 Ἔχργεββίοη. 
Βυΐ {με ἄσυγαῖϊνε 86 5ῃον5 (Πᾶὲὶ {Π6 ὙΪΠΘΙΡΓΕΘ5 γ88 δἰ ΥΑΥ5 
ττοάάδη, ἴογ δῃοίμοῦ νεγὺ ἰπ 05. 412 15 βυβρίοίουβ. (2) 4ππώ 

[ΡΘορ]ε] τὐεγε ραϊμιογέμρ ἵπ ἰδο καγυεδίς ἀπά ἰοσάτηρ α5565 το ἦε γγαῤε- 
ευΐγις απὰ ες ἀπά αἱϊ Ξοτίς οἵ ῥγοάμος απά ὀγίηρίμρ ἐδιονι ἰο ἐγω- 

δαΐονι ον ἐδ6 εαϑϑαίδ ἀ4αγ}]. ΑἸ] [ῃ6 ἀδεαὰβ δηυτηογαϊθα ψγεγα σοη- 

ἀὐδυζίηρ ἴο ([Ὠε οπε ροϊηΐ οἵ ἱτηροτγίδηςε, ἴῃς σαιτγίηρ ργοάμυοε 

ἴο ]εγυβαίθμα οἡ (Π6 δαρθδῖῃ; ἀπὰ παίυγα! νῦν 56]]Ἰησ ἱΐ οὐ {παὶ 
ἄν. Τβε τεουττοηΐ υ56 οἵ δσσδῥαίἑ ἀαγ }υϑι18ε5 1815 σοῃπεοοίίοη. 
---Απα 1 ἰοειϊβοὰ ὁ» ἐδα ἀαγ ἐδεν σοἱά ῥγουϊδίοη 5]. 

Ενΐε 5ανβ (ἢΐ8 οουϊὰ ποὲ ᾶνς ἴδκθη ρίδος ου ἴδε δαί, δυῖΐῖ οἢ ἃ 
βυδβεαυεηξ ἀδν ψΒθη με ἰοοά ραϊμεγεὰ οὐ ἴδε ϑαθθαι νγὰβ ϑοϊά. 
ὙΒεγα ψγ88 οὈ)εςξίοη ἔμε ΔρΡραγεηῖΥ Ὀεοδυβε ᾿ς ἰοοα μδὰ δε ρϑίῃ- 
ετοὰ οὐ (δε ϑαῦθαϊ δηὰ 50 νγᾶϑ ἰαἰπίοά. Ἐδϑγ- ϑοίηρ οὐ εἰοίϑγα βυγοὶυὶ 
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ΤΒε Ντββ. οδεσ ἃ βιρρεβέϊνε ίηῖ. Οπς Οἱ. ἰεχὶ 85: ἐμ ἐδ ἀσν οἵ ἐπεὶν 
ἐγαβῆς δεοαμδε ἐΐεγ τοϊά ῥγοοϊξίομα; απὰ Ἦ: 1 ῥγοίεείοὰ ἐδαὶ ἐκεν «κοι 
5εἰ] οπ α ἀαν τοῆϑη ἐξ ρας ἰσυζμὶ ἰο τε. Οπι 1815 θα5:8 νψὲ σδῃ βδϑβῖν τὸ - 
ςοῃϑβίτυςξ (ἂς ἴεχί δηὰ μεῖ: 1 ῥγοίεείφα δέσαμδε ἐἦεν οἱ ῥγουΐξίοης ὁπ ἐδ6 
δαδδαιᾷ ἄἀαγ. ΤὨο ἰοοά νγ88 τῃδη  οϑι]ν ϑο᾽ ἃ οα 186 ϑαθθδί 85 ἰϊ γγὰ8 
θογηε ἰο [εγυ5. ου ἐμαὶ ἀαν; ἀπά {πε οὔεῃος νγὰβ8 {με 5361} 85 τυ 
88 ἴδε φαί βεγίησ. Νεὶ. ἀοεβ ποὶ 86ὲπὶ ἴο δᾶνε γαίϑοα ἢἷβ νοΐος δϑζαίῃβι 
τς ποσῖ (Βα νγὰβ ἄοπο ἰῃ ἰῃς Πε]ἀ5, θυιξ ον δϑφαίϊηϑὲ (ἢ ἱγαβῆς, ψῃϊςἢ 
ἀϊδευζθεὰ ἐπε ρεδος οἵ ]εγσυ8. ΨΉ1Ἂ με ποῖίςεβ ἰῃς ποσί ἄοηο, ν. 15, δί 
Ἰεαϑὲ ποτ τηογε 18 βαϊὰ δδουΐ ἐμὲ ρβδϑε οἵ {με ἰγου δῖος. Ταὶβ Ὀτίηρβ 
5 ἰπίο εχαςὶ στθειιεηΐ τ] (86 σοπαϊ ἰοἢ5 ἰῃ Απλ. 86, τεσ θασγίεγ 
δίοῃς νὰ8 βυιϑρεπάδα οἡ ἐδε ϑδῦραίῃ. Ἐνθηον ἐδα διαρ  βοδιίοη οὗ 
τς Θαθδιἢ αν τγὰ5 ἰδίεσ (δὴ Νεὶ. 

160. Νοῖυ πὸ Τγνίαηις ἀιυοῖ! ἦμ 11; “ἴι οουἹὰ οἷν ΡῈ ]76γυ- 

5816 πὶ, Ὀυϊ (86 υδὲ οἱ ἰμδί πᾶτηδ ἰῃ ν. Ὁ σϑῃ ΠΑΓαΪγῪ βεσνα 85 8ἢ 
δηϊεςοάδηϊ ΒΕΓ. 

Τυγτίαης 15 Ἰδοϊκίησ ἰῃ ὦ, ἀηὰ ργοῦ. βδουὰ δὲ οὐχγϊεϊοὰ, ίος [μ6ν ἃσεὲ ποῖ 
ῃδιηθὰ δζαὶπ 'ἰπ {86 ἰοῃρς ραϑβᾶσε. Νεὶ. Ὀίδηιεβ ἰῃ6 Ὡο Ὁ 65 οἱ Τυδ8 

δηα ο8115 {ποτὶ ἴῃς ῥγοίδῃειβ οἵ {δε ϑαθθαίῃ. [Ιὲ ἰβ σὰς τμδὲ ἐμεῖς 
ξυϊε τὐϊσμὲ οοπϑβίϑὲ ἰπ Ὀυγίηρ ψηδὲ γγὰ8 οβεγεὰ ἴοσ 834]6, ς΄. το". Βυϊ 

ἷτ 15 ἀϊβῆουϊ! ἰο (μΐπῖ οἱ Ῥμοπίοϊδῃ τοτοδη 5 85 γεβίἀθηΐβ οἱ Τ6γιβ. δὲ 
1815 ρεσίοά. Οχἱ (με οἴδεσ μδηά, ς. ς βϑῆονβ ἰμδὶ [88 ΠΟ Ϊε8 τεγα στοθαν 
οἵ τπιοηου, δηἃ σουἹὰ ποῖ ὃς [Κεὶγ ἴο β:ῖς Κὶς δὲ ὑγοβίδοϊε ἰγαθῆς ὄνεῃ 
οἱ ἴδε ϑαρῦδιῃ. Ὅὴε ρδβϑβϑᾶζε βθε}8 (0 τ26 30 οοσγιιρί {μδὲ υηάετβίδηά- 
ἴῃ ἰΒ ποῖ ροββίθϊε. Ῥεγῃδρβ ἴδε θεϑὲ γγὲ οδῇ ἀο ἰ5 ἴο ἕο ον (ὦ δπὰ τοπάεγ: 
απὰ ἐδεγε γεσίἀοὰ ἰδεγεὶμ ἰζοδο τυῆο ὅγομεί! ἐπ βεῖ απᾶ οἰδεν νιογοδαηάϊδε 
απὰ τοϊὰ ἐδεηπι ὁπ ἐδ ταῤδαίῇ ἰο ἐμ ῥεοῤίε οἵ Τωμδαΐ ἐπ 7εγμδ. “Ῥεο- 
ΡΪε οἱ 7υάδμ᾽ δάπι  θα]ν βυσρεβίβ ἰμ8δὲ ἰῃς ἰταάθτβ σεγε ἰοσζείζηεγβ; 

δυΐϊ, οὐ {δε οἰ μεσ Ββαπά, 'π ἃ ραβϑϑᾶϑδ 80 {υ]] οἵ ἀπ ςυ} 168 τγα οδηποῖ ργοβ8 
ἀεία!]9.. Μοτγεϑονεσγ, {88 ρυγοδαϑεσβ σου Βαγαϊν δὲ ἀεβογί θεὰ ἴῃ δὴν 

οἴδεον γᾶν. Τὸ ἵγν ἴο ψχεῖ 86η586 1 ῥγοροϑε: σγ ἐδε ῥγουϊσίον δεαγεῖς γέ- 
ἐμγηποά ἱπεγεῖη, δγίνι είς βελ, εἰς. Νεῖλ. Βαὰ νψαγηεὰ {μ6πὶ οἡ {Πεΐγ ὅτϑὲ 
οἔκεηςε, ν. 15, ργοϊεϑβίίης αζαίηϑι {με ἀεβεοσγαίίοη, δπὰ βϑυρροβίης δαὶ (ῃς 
τοδίζεσ ψγὰβ εηάεὰ. Οη {με πεχὶ ϑδῦθδι ἢ ἰῃς ἀεαίεγβ γεϊυσγηθά Ὀτηρίης 
οἴμεσς ψᾶσεβ. Νεὰ. μαὰ οδ)]εοςϊεὰ ἰο ἐμεῖγ ἰγαβῖις, ροββί] ν πιθηςοηΐησ 
δὲ πίῃε δηὰ ὅχβ δῖοι {πεν οβεγοὰ ἴοσ βαὶἙθ. ὍΒα ἀδαίθγβ τὭδν μᾶνα 

δυρροβοὰ {μδὶ Βς οουἹἱά ποῖ οὔ͵οθςξ ἰο 588, δυΐ {με τεδάϊης τῆδν ὈἊῈ 
“ρογῃ."--- ΝΕ. ἰ5, δὲ 4]} ἐνεηΐβ, ἀσουβεα ποῦν, διὰ 88 υϑιιλ] νίζουγ δηὰ 

τεϑοῦζος 580 (Βεπηϑεῖνεϑ. 

11. Απά 1 οονεμάεά τοΐλ ἐλε ποῦϊος οἵἩ ὕμάαλῆ, ο΄. ν. νι, εἴ ΠοΓ 
Ὀεσδυβε ἴΠΕῪ πιδάς πο δίίεπιρί ἴο βίορ [(Π1]5 Ὀαγίοσ, οὐ Ὀθοδιβα 
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δεν σοσα οηραροά ἴῃ ἰῖ. 10 ἰ8 ροβϑίδὶς {μὲ οοης Ξββουϊὰ δ6 
τοδὰ ἴογ μποδίες (υ. 1.), ἀπὰ ἴῃ {μδὶ οαϑὲ [ἴῃς τεργοοῖ ἰ5 δάπνη- 

ἰβίεγεὰ ἴο ἴοβεὲ ὟΒο μδὰ ρυτοβαβθά βυρρ ῖε5 οἡ (με ϑδῦθδι.-- 
Ῥνοζαπέηρ {6 ταδδαϊδ ἀαγ] 15 ἰαῖ6, ἰουπα ΟἾΥ ἴῃ Εχ. 31" (Ρ), 

15. σδ5.5 ἘΖ. }α55.---18. ΤΏ ἱπιρ!οςδίίοη 5 (μαὶ 186 ποθβ οἵ 
Ιβγδεὶ ψεγα ἀπε ἴο ἴῃς ἀεβεοσγαίοη οἵ [86 ϑαρθαίῃ. [1η [δε βοδηὶ 
τεβι ον γα μᾶνα ἔγοσα ἴΒ6 βδυ!ἶοῦ ἀαγβ (Ασα. 85), (ἢς ϑαρθαῖ 
5 Κερί ἴῃ ἰεϊῖογ θαΐϊ ποῖ ἴῃ βρίπῖ. ΕΖ. τηδκεβ ἴπε ργοίδηδίίοη 

οὗ [86 ϑαρθαῖί οἠβ οἵ ἴδε βεγίουβ οἴδηςεβ, 201} 225 223. Βυΐ 
Οὔ ρᾶβϑᾶρε πῆοῦα ΠΟῪ τείεγβ ἴο (ῃ6 ζεῆθγαὶ ἀϊἰϑορεάϊεπος ἴο 
186 Ιᾶτ΄ὺ7΄ ψ Πς ἢ γὰ8 βυρροβεά ἰο θὲ [Βε σαυβε οἵ 15γδβὶ ̓ 5 ἀόυγῃῖδὶ, 
1τοῦῦ ψῈΪοὮ 76γυβαίθπὶ τγὰϑ 511}} βυβογηρ.---Απά γε τοοιὰ αὐά 
εὐγαίδε μῤοη ]Ιςγαοὶ ὃν ῥγοίαπέπρ ἐδο σαδδαϊη!. ΑΠοΙΒοῚ ν]ἱοἰαιίοι 
οὗ Ἰαὰὶν ψου]ὰ ἰοδὰ ἴο ἔυγί οῦ τηδηϊξοβίδιοηϑβ οἱ ἀἰνίης τ ταί, οἵ 

ψ ἰς ἢ 15γαο] ψου]Ἱὰ "ςε {δε νὶςἐπι. ΤῊΪ5 βογί οὗ ΒΡθθςἢ ἴβ οουςμοα 

ἰῃ [86 Βαοκηδυθά ἴογπιβ οὗ ψῃΐϊοὰ Ν. ἰ5 ἴτεε, δῃὰ ἀουθί!ες5 
ψμαΐ ΝΕΒεγλδἢ δοίυ!ν 5α 4 μα5 Ὀθδθη σερίδοθά ψι [Βε οοη- 
νεηίίομδὶ ρσορμεῖίς υἱΐεγαηςε.--- 19. ΝΕΒο Δ ἢ ἤονν [4 Κ65 τηθ85- 
Γ65 ἴο δηΐοτος {86 ἰὰτν ἀραϊηδὶ Ὀαγίεγ οἡ [6 ϑαῦθδῖι.--- εν 
ἐμὲ φαίες οἵ 7]εγμδαίεηι στε ἀατᾷ δείογο ἐδ ταδϑαι] 15 ΔῊ ἱπηροββίθ]α 
ΨΥ οὗ βαγίηρ “ὙΠΘη ἐνεηΐηῃρ σα οἡ." ΤΠ ἰδοχὶ τηυδί ὈῈ 
οδδηροὰ δηὰ νὰ την Ὀεβὲ σεηογ 1 ΟΦ: τοΐδορ ἐδ ξαίες Ἰοέγε 
Ρ ἐπ ῥίαςε. ΤῊΣ τεΐεγεησε ῥ᾽ ἰηὶν ἰ5 ἴο (Π6 οἱοβίηρ οἱ [Πε ψαίε5, 
ἃ ΟὨΪΥ ἱπάϊγθοι ιν {86 ἀρργοδοῖ οἱ Ὄβνεπίηρ. Τὲ ἔἶπιθ ἰ5 
ΒΒ οἰ ΕΠῪ ἱπάϊςαιϊοά ὈῪ (Π6 Ρἤγαβδα δείογε ἐδ δαδδαίξ. Νεβο- 
τηΐϊδῇῃ Βαὰ ῥγενίουβιυ ἀϊγεοϊεά (με οἰοβίηρ οὗ {Βε χαΐεβ δὲ εἰσὶ 
(γ), ὅπὰ 1 15 ἴο {μὲ συδίοπλατν δοῖ ἰο ψΒῖοἢ τεέεγεηοα 15 τηδάα 

Βετα.-ἀπμά 1 φροξκε] ἰβ δὴ δοοίἀθηΐϊδὶ τερειοη ἔγοσα 15 υ86 [υτ- 
[8εγ οὐ ἰῃ 18 νεῖβθ. Τὴ ἀοοῖβ ἰπ {πε ραΐεβ γογα πδίυγα!ν 
«οἰοβοὰ ψῃεῃ {Π6 χαῖεϑ ψογα 5μυῖ.---Αημ 1 ςαἱα] Ξε εοημπαμάεα, ἃ5 
ἷπ ν. ", θεσᾶυϑε ΠΟ ἃ πεν τερυϊδίίοη 15 ἰβδδυθὰ ([ο [ῃς ρογίεγβ) 
ἐμαὶ ἐμὸν σμοιμά ποῖ οῤοη ἐποθι με} αὐίονγ ἐπα δαδδαϊ!. Τὶ πον 
Βαοδπια ἱπηροβϑὶ] 8 ἴογ ἃ Ῥεβοῃ ἴο ρὸ ἰῃ οἵ ουὔΐ οἵ }ἐγυβαὶθπι οα 
δε δ 08.}.---Ανὦ 1 εἰαϊομοά 5σοηιε οἵἩ τ: ξεγυανῆς αἱ δε φαϊε5]; 
ἃ ϑιρεγῆσυουβ ργεοδυζίοη, βὰγ8 ῬΝΊΠΌΚΙοσ, Α1. Ῥονγϑοῖ. Ὦ,,51, αἴτιος 

ΠΟ ΟΠ6 (οουμ]ά ρ455 ἰῃγουξσὴ {ΠῈ οἰοβεα ραίεβ. Νοῖ ἰξ 18 ν σψεσα 
Κερὶ εἰοβεά, Ὀυϊ Νεβεμιΐδῃ ρὰΐϊβ ἢἷβ ἰγυβίν βεγνδηΐβ ὈγῪ ἰδς 
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ξαῖεβ ἴο 566 {μαΐ πο ρογίεγ ἰ5 ἱπάυσθα ἴο τεορθὴ {πε μαΐθβ ὈῪ 
ὈτγίΌετΥ, Ρεγβυδβίοη, οἵ (πγεαί5.---Τλαί πὸ ῥγοάμοο σπμομϊα σοηϊ ἐπ 

ον ἐδμο ἑαδδϑαί 4α}], ϑῃονίηρ ῥ] αἰ] (Π6 ρυγροβεα οὗ Νεμαπ δ ἢ 5 
εἰαθογαίβ ργεοδιυιίίοηβ. Ῥεγμαρβ ἴη6 ψογὰθ την ἱπηρὶν {παΐ ἃ 

ῬΘΙΒΟῚ τηΐρῃί πὰ ράᾶβϑθασα (πγουρῃ {ΠῸ ρμαῖεβ 1 Βα σαγηϊθα ἢῸ 
ταεγομδηάίβε.---20. 4ηὰ 6 ἰγαάεγς απὰ ἐπε ἀφαΐεγς ἐπ αἱ! κίπάς οἵ 

τὐαγες ἰοάροά τυμδοι 7 εγμδαίονι). ὙΤῊΘ ἀδυα] οχρίδηδίίοη 15 (μδὶ 
[Βς πιεγοβδηίβ, Ἀπαάϊηρ (μ6 ραῖεβ 5μυξ, Ἰοάσεά ουϊδίάς οἔ 1ῃς οἷν 
ἘΠῚ] (Π6 ϑα θαι τγὰ5 ονεῦ. Βαὶ ἰὶ 15 αἰ οι! ἴο 58εὲ6ὲ ἢν Νεδ6- 
τηΐδἢ βῃου!ὰ 50 βευουϑὶν ορ͵εςΐ ἰο (Βαϊ. [Ιηἀεεά, {Πεὶγ σδτηρίηρ 
ουϊδῖάε ψγὰ8 0 νἱοϊἰίοῃ οἵ ἴμ6 ἰᾶτν ἔγομιὶ δὴν ροΐπί οὗ νίεν. 
ΤΒε ἰεχί 15 ἀουλθίι!. [π ὦ νε βπά ἃ βἰγκίηρ τοδάϊπρ: ἀπά ἐπον 
αἱ! Ἰοάροά απὰ ἐπραρεά ἐπ ἰγαῇὲς ομἰδίάο οἵἉ .εγμδαίοηι]. ὙΎΒΟΓα 15 
Δουπάδηϊ οδυ5ε ἴογ {μ6 ψταῖῃ οἵ {ΠῸ ρονεγηοσ. Ηεδ μαὰ βιορρεά 
186 {ταάϊηρ 'π 7 γυβδ] 6 πὶ δηα μδὰ Κερί ἴῃς ραΐεβ οἱοβεά, οἡἱ]Υ ἴο 
Βπά [δε ἰγαβῆς τεϑυπιθα ουΐϑίας οἱ ἴῃς νγ41}15.. ΤῊΘ ῬυΓΟΠαΒΕΓΒ 
ΤΑΔΥ δᾶνθ ὈδΟῺ ἴποθῈ ΒΟ Γεβίἀβα ουΐδίάς ἴῃς οἰζγ, οὐ Τεγυ- 

5 θυαΐεβ σοὺ Βᾶνε Ὀδθη δἰ] ονγεα ἴο ρᾶ855 [πγοι ρἢ [Πε ραΐεβ.-- 
Οποδ ογ μυϊοεὶ, ἰ. 6., ἔοτ ὁη6 οΥ ἔψο θα ρδῖῃβ. ΤῊΪϊβ ἐγαῆς ψοηΐὶ 

ΟΠ ἴογ ἃ ἔενγ γε} κ5 Ὀθείογε Νεβοιηΐδῇ ἰοοὸκ ποίϊςε οἵ ἱ. ΒΕ 
Βς αϊὰ δεῖ, Βα ψεηΐ δἱ {Π6 ἴαϑκ ψῖτἢ Ηἷδ πϑὰ8] ἱΠογουρῇη659.--- 
21. 4541 ῥγοίοείοα ἰο ἐπεηι απὰ καϊά προ ἐμοηι]. ““Τεβεβεα;,᾽ οὗ 
ἘΝ"., Ββασγά!ν ρῖνεβ 186 βεῆβε. Τῇο ψογά βεγνεϑ ἴο ἰπίγοάυςε [Β6 
«τοδί. --ῆλν αγὰ γον ἰοάρίηρ δείοτο ἐδ τυαἱ! 7] ὙΒΘΓΕ 15 πο νογὰ 
οὗ ἰτδάΐϊηρ; θυΐ ὦ τᾶν δε τὶρῃί ἴῃ ν. 9 ἤοηδ {86 6558. ΤῊΘ ΟἿΪΥ 
ΨΑΥ ἰο Ὀτεαῖκ ὑρ ἴΠ6 ἰγαάϊηρ νου] θὲ ἴο Καερ [ἢ πιογομδηΐβ 
ΑΎΑΥ Δἰϊοροίμεν.---1} γος ἀο 1, α Ξοοοπά ἐΐηιε]. Δεοοτγάϊηρ ἰο 

ν. 9 {Π6Ὑ πᾶν Πᾶνα ἄοηα ἰΐ ἃ βεοοπα ἰἴπηε δἰγεδάγ. 1{ (μαΐ ἰ5 
οοττεοῖ, Μὰ τηυδί ΓΕΠΑΘΓ ΤΟΤΕ ΡΈΠΕΓΑΙΥ: “1 γοῦ ἀο 1 ἀραΐη,᾽ ἃ 
5656 ἴῃε6 ψογάβ βδβϑι γ΄ θ6δγ.---] τοῦ! ῥέ α μαμά οπ γομ], ἱ. ε., 
ἱπΗϊοϊ Ρυμιϑῃπηεηΐ, ἱπουφῃ (με 5Βάπ|6 Ἔχργεββίοῃ 15 υϑεα δἰβθννῃεγα 
ἷπ ἃ βοοὰ 56εη86. ΤΕ [ῃγϑαΐ οἵ ρυῃίϑμτηθηὶ βογνϑα 115 ρύγροβα, 
ἴογ 186 ἰταάογβ ἀδά ποί οοηις [ἴο 76γιιβα] 6 πὶ ΔΩΥ͂ τιογα] ορ ἐΐα 
ϑφαδδϑαιὴ.---2ὨῺ. Απά 1 ταϊά ἰο ἰδμα [ουΐίος ἐμαὶ ἐμεγ ὁποία ῥμγὶν 
ἐποριδοῖθες ἀπά σοηις ἐμ ἰ0 τυαίοἦς {16 ξαίδ5 ἰο δαμποίέγ ἐξα σαδδαίᾷ 
ἀα»]. Ὑῆδ Ῥαββϑᾶρε ρ] αἴῃϊν 5ῃ0 5 ἃ ἰδίεγ ἢδηῃά. Νεβοηλίδῃ μδὰ 
δἰγοδαν Ὀτγουσμὶ {μῈ [μεν ζε8 ἴο [Ἐγυβϑι θη, ν. ᾿ς. ΤῈ ΤΠ ετα 
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1δς ρΡοτγίεσβ, {ΠῸνῪ στεγα ποῖ ἰγυβίο, 85 Νεμοπ Δ ἢ ϑοὶ ἢἷ5 οὐ 
Βεγνδηΐβ ονεῦ ἴῃ θτ, ν. 15. Ὑε ράβϑαρα πδίυγα!ν επάβ τσ ἱἢ ν. 3, 
Βυΐ [ς ΟΒτοηΐο!οῦ ννᾶ8 ποί βαιββεά ἴο μᾶνε (Πε 1ενιῖεϑ ἱσποτγοά. 
--Οη [δε εἰοδίηρ ῥγάγεσ, ζ΄. ν.14.--Αοοογαΐηρ ἰο Οοά᾽ 5 ξοοώ ἀεεάς] 
δον, ποῖ δὶβ ΟὟ 85 ἰῃ ν. 13. 

1δ. ΓΥΡΣ] πὸ ΠΡ), ἔγουα 1)», ψΒῖοΒ ἀοε5 ποὶ οζσὺυγ ἰπ Ηεῦ., ρμἷ. οὐἱν 

Βεῖε. Τῆς ψίμο- ργεβϑ νγὰ8 υ504}}ν Βεσῃ ἔγοπι (μ6 τοςκ (28. ΒεηζΖ." 
Ὁ. αἶϑο ΗἩδυρί, 58ΟΤ. οὐ τ Κὶ. 11). Ουἡ [Π8 δοοουπὶ 'ἴὲ ντᾶβ βδησς- 
ΔΙ ἴῃ 4 ΗΠΠ|5ἰἀς, ἰπ δὴ ουξ-οἴ- (ΒΘ - ταν ῥἷδος, δῃὰ 50 (86 υΐῃθ- ὕγεβα 
δεινοὶ ΟἸάδομ 85 8 ϑεςγεῖ {μγεββίησ- Βοος (Ἰυ. 61). Τῆς ποχγὰ ἰ5 ἰουπὰ 
αἶβο ἴῃ 15. 63" [,3π|. 11" 7ο. 45. Τῆς ραββασε ἰαϑὶ οἰϊοὰ τὰ. τι, ἃς 
ΥἹ 8. πενὸσ ἔουπά ψ]Γἢ ΓῺ δηὰ 15 ἱπαρργοργίαϊς, υν. Μαγ. δοάεξαῤν.--- 
ΤΛΘ ΡΠ] ἀοεβ ποὶ πιεδὴ “"ββεδνεβ," δ8 ῬιεἰΖβίεῖῃ Ἴοοπίθηάς (Ζείΐ;. [. 

Εἰᾷὰ. τ873, ατί. ““Ὀτγεβομίδίε! ἢ), ἰπουρῃ ἰξ πυσθὲ πιο ““ββοςΐβ οἱ 
εταΐη." Βυὶ ἱπ Ευ. 3") ((. γ Ης. 2" ἴἰ τείειβ ἴο ἴδε Βεᾶρ οἱ ἰΒγεξβοὰ 
ειαῖη. Τμδὶ σαπηοὶ Ὀς [8 της. Βεζα, ἴοσ ἴῃς σταίη βεδϑοῦ (34 τοῦ) 
ἴ88 ἰοῃς ραϑὲ ὑβεὴ σταρεβ δηὰ ὅρ8 πεσε τίρε (718 τῃοη!}), δηὰ Ἐγὶς 
56 τεἀυοοά ἴο [Βς ἀεβρεγαῖε Ἴχρεάϊεηϊ οἵ βυρροβίης ἰς ρθορῖὶς ψεσε 
Ῥτίηρσίηνς ἴῃ ἴῃς βίγαν! Τῆς πογὰ πηθδῃβ ᾿ἷ}ε5 οἵ δὴν ϑοσῖί 85 ψε υ8ς 
“0116 ἴῃ ““ποοὰ ρῖ]1ε,᾽ ““Ροϊδῖο μῆς," εἰς. Ιῃ 2 (Β. 3155 ἰξ τείεσβ 

ἴο ἄτονεβ οἵ οχθῃ δηά βῆφερ 8ἃ58 γγεὶϊ 85 ἰο οἵδμεσς ἀδαϊοδιρα οἴετίηρπ, 
Ρεῖμαρβ οὗ σταίη δηὰ ἔγυϊϊ8β. 1 δανε τεηάδεσοὰ ὃν (δε φεπεσγαὶ πογὰ 
δαγνεεῖς, ἴον ἰὰ τείετβ ἰο ἰῃς πίῃε ἴῃ βκίηβ, ἔχϑ, δὰ σι βδίενοσ εἶα νγαβ 
οδιτίοα ἴἰο τιδεϊεῖ.---ῆκ.] 5 τσ μν ἱσηοσοά ἴῃ ὦ Ἡ. Ἐνεη ἴ οτίσίπδὶ 
ἰξ Βαᾶ8 Ὧο ἰγϑδηβίδιδθϊε ἔοσοθ. [1 πῆᾶν 6 Δῃ ΕἴτῸσ ἴοσ γιν.--Ἴη 1δῖὶς Ηεῦ. 
"Ὲ τῇδ ὺ ἢπὰ 1 Βείοτε ἃ ἀϊγεςϊ οὐ ]., ἔοτ 1» οἱ 54. 8 οὈ]. οἵ ὈὉΌΡ.---)2}» 7] 
τοῖχδϊ "6 νίως δπὰ σταρεβ 88 γβ8. ἀπά 81} διιϊ μοῦ εἰε5 τεπᾶοσ, Βαϊ ἰδς 
δθϑβεηος οἵ ἃ ςοη). Ξυσρεβ(β 5ῖ. οβίσ., δηὰ ἰξ 18 δεϊϊεσ ἴο ἰγδηβίδὶς “ξταρε- 
πίῃς." --κρο Ὁ5] ἰ8 ἐαϑῪ ἴο υπάεοτδίαπά, δυΐ Βαγὰ ἴο τεπάεσς ἱεγϑεῖυ. 
ΙῈ πιεδῃβ 811 {με οἴμεσ τιδγκείδδίς βιυβ,-- τον... Ὁν2] ΦΒΑΝ ἐν ἡμέρᾳ 
πράσεως αὐτῶν, ἰδοκίησ Ὑν; Οἱ «45 ὅτε ἐπώλουν ἐπισιτισμὸν, 5Βονίης 
οὨδ οὗ {με υϑ08] ἀυρ!ἰςαῖε5. ἘΙ͂ Βα8 δὴ ἰπιἊγεβείης γα ϊηρ, οσ ῥοβϑϑίθὶν 
ἱπίογργεϊδιίοῃ: μὲ ἐμ ἀΐξ σμα ϑεμάεγε ἰἰσογεῖ τεομάεγεμθ. ΤΈΣ οτίρῖπδὶ ἱεχὶ 
ταυϑὲ ἢᾶνα θδδη ὙΣ 502 ΓΩΨΩ Ὧ.,2.---16, ὈΝΎΣ2] ἰδοκίησ ἴῃ ΟΡΑΚ, 
Το εἶαυβο ἰβ φυϊῖς ἀπ ΟΠ] σῖθ]ς, ἀπά ϑοπλς οοη)εςσΐυγαὶ οτποηἀὐδιίοῃ ἷ5 
ἀββθηϊίαὶ. 1 νεπίυγε ἴο βυσζεβὲ “3 Ἰ2}5ν Ὀλ τ), ΤῊΣ οὔδησοβ δΓῸ ν Ὺ 
Εἰἰχῖ, απ ποοὰ 8θηβε 15 ϑεουγε. ΤΕΪβ ἰεχὲ μδ8 ἴῃς ἔυγίμες δάνδηΐϊαρε 
οἵ Βεΐῃᾳ 8 βυϊίδοϊςε βεαιεὶ ἴἰο ν. 15, ἴοσ τὰ οδϑὴ δαγαϊν δε ἀδδιϊησ σὴ ἃ 
ὯδΥ βἰἐυδίϊοη ἐπείγεϊγ. Ν δ. τγᾶ8 μοὶ ρμίίηρ Ῥμορηϊςΐδης, θυ δα ῦδδι- 
ἐγδάϊηρ διποὴς ἴῃς 7εἐτγ8. Τυτίδη5 πᾶν πᾶνε Ὀδδη βυρβιϊξυϊοά ὈΥῪ 4 Ἰαῖες 
δΒαπά ου 186 Ὀδ5}5 οὗ 1τοῦ3.---μκ τῇ 8 στοης, πὰ τὰ τῇδ βυθδβεϊζαυϊε 1. 
85 ΘΑΞΙν 8458 ...--17. υτἱ ΟΒΑΝ τοῖς υἱοῖς τοῖς ἐλευθέροις, ΞΒονίῃς δα 
οτίφιμαὶ ἱεχὲ, "3, δῃὰ ἃ ἰδίεσγ Ἵοοττεοιίοῃ, ἰογσευπαιεϊν οὶ ὃ. βυδεῦτυ- 
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εἴοῃ.---18. υϑτῦκ] παν μὲς ἐπ’ αὐτοὺς ὁ θεὸς ἡμῶν, ἃ ἄυρ. Ξ5ῃονίης 
σῦν δηά Ἰυπῦκ,--19. Ὁ] 15 ἱπηροβϑίθ]ς. Τὸ ἀοβοτγίθε ἐς οοπιίηρ οἵ 
δνεηίηρς ΌΥ βαυίης “ἰἢς ρκαίεβ σγον ἀαγ ̓ 5 ἴοο [ατ-[εἰοεὰ. Ιπάροά, 
1815 νΌ. πιυξὶ Ὀς ε)δοϊοα ἔτοπι {86 Ηδςθ. ἰεχίοοη. [{ οσςσυζβ αἶβτν. ΟὨΪΚ 
ἴῃ ΕΖ. 31", θυΐ 8 οοττεοϊθά Ὀγ πηοβὲ τεοεηΐ ττὶϊοῦβ. (ὄ [45 χατέστησαν, 

ΡΓῸΒ. τὍρ. ΑΒ (8 τηδυ θὲς τεπάεγοα “ρυΐ ἴῃ ρίαςς,᾽᾽ 186 56η86 8 ζοοά. 
(Δ ρῥγοοεάεβ ὃν ἡσύχασα -- ὉΦ. δ πιϊϊδτὶν Ἡ οι σμευϊςδοη! ῥοτία. 
Ὑ μοκίες (Α. Ῥογεοΐ. ἰ1,..1) [0]]1ονν8 ἘΦ ἀπά στεηάογβ ἔγοπι Α5. σαίαϊμ, 
“ἄτορ," “τῆς τηεγοβδηίβ ἀςροβίϊοἀ (πεῖς 58} δὲ 186 χζϑίεβ᾽" (τεδαϊησ 
93). ὙῊΥ δδὲ 5βουϊὰ θὲ ἄοης με ἀοε8 ποῖ 88 ἀπά 1 Ἵσδῃηῃοΐ ζιι685. 

--πποκὴ] Ἰδοκίπρ ἴῃ ΦΒ.---" 9591} Ἰαςκίησ ἴῃ ὥβαν,- -0. .)»0} ἀοεβ ποὲ 
ὨΘΟΟΒΘΑΓΙΪ ἰπηρὶν {παῖ {πεν βρεπὶ {86 πἷχῃί, Ὀυϊ πηεβηβ γαῖμοσ “ψεπὶ 
ἱπίο οδπιρ," Ρετῆδρβ βεϊςίῃς ὺὑρ ἃ βογί οἵ ἐεπιρογαγν πιδιϊκοί.--- 555] 
Φϑβακ χάντες, (Ὁ: κάντες οἱ μετάβολοι.----)00 59 γ501] ΟΒΑΝ χαὶ ἐποίησαν 
πρᾶσιν. Αἱ επὰ (ὅ" τεαά5 καὶ ἐκωλύθησαν ἅπαξ καὶ δίς, Δαὐἀϊηρς γκ[9).--- 
42. ὈΦΗ ... ὈΛΠΟΌ] ὍΣ ἵνα ἐρχόμενοι ἀγνίζωνται καὶ φυλάσσωσι τὰς 
πύλας, 5ῃονίης πο αἰδετεηςς οἱ ἰςχὲ Ὀαϊ ΟὨΪν δ ἱπιεγργεϊδίίοῃ. 

235-31. Μιχοά πιαιτίαρεβ. 

Νεῖ. Βπά58 7υάεδῃβ τηδιτίοὰ ἴο Ῥ  ἰϑεἷπα σγοσαθη δηά ἐμὰ οἰ] άσθη 
ΜοΓΕ ὑηδῦ]ς ἴο 5ρθᾶξκ 1ενϑῃ. Ης ρυηίϑηεὰ ἴῃς οὔεπάοτβ βανογεῖν δηὰ 
ἐχδοίθα δὴ οδί ἢ ἀραίηϑὲ 1ῃς τερει οι οἵ {με οἤεηςθ. ὍΤὴς οᾶϑε οἵ 
ϑοϊομηοη᾽β ἀονγηΐα!}} ἰ8 οεἰϊεα. Τῆς 8οη-ἰη-ἰανν οὗ 58η0., ἃ σταμάβοῃ οἵ 
ΕΠΙΑβ 10, τὰβ Ὀδηϊβηῃθὰ ἔγοτω ]εγυ8. ΤὴῈ Ὀοοὶς οἰοθεβ ψ ἢ χεπεγαὶ 
βίδιειηθη5 δδουΐ 1ῃ ἰδπηρὶα τυ]. Νοῖ πιοσὲ ἔμδῃ νν. 33.-3. 39. "6. 21 
ἃτε ίτοῃ Ν. ΤῊΪβ ἰ5 δε Κίπά οἱ βίογυ πϑῖςὰ (με ΓΟ. ψουἹὰ ἀεϊϊσδε ἴῃ 
εἰαδοτγαιίησ. 

23. 15|ἴλοδε ἄαγς [ε΄. ν. 15] 1 Ξαὶυ ἐμ ὕμάδαης ὐο παά »ιαγνὶοά 
τοογποη ἐμαί τονε Α τλάοαϊ 65]. Αηηηπορίίος, Μοαδίϊος, 5θθτὰβ ἴο τη 8 

ἃ ἰαῖεν δα ἀϊίοη. Ὑδεβθα στετε [86 ρβορία ἰοναγὰ ψβοτι ποτα 
τγὰβ {πε ρτεαίεδί δῃϊγη βιυ, οἵ. ν. 1, δηά (μογείογε {Πε86 Δ ΠΊ65 
816 δα άἀδθὰ βετε. ὙΠογα πᾶν μάνα Ὀδδη χηδγτίαρσοβα 1} {Πε56 
ῬΘΟΡΙεβ, θυϊ Αϑῃάοάϊίε ἴῃ ο΄. ν. ᾿ 5ῃονβ [μα ΝεΠοηδῇ ἰ8 ἀδαὶ- 
ἱῃς ἡ ἢ ἃ βἰησίε ο455.---24, γε πηὰν τϑηάδγ: σγά ἐξεῖνγ 505 ἰοέγὰ 
δρεακίηρ μα Αςμάοάϊο), ἃ σοττυρέίοη οὗἨ 5ρϑεοὴ ργοάυςσίησ ἃ 
Ῥαϊοίβ, 84} ἰογείζῃ δπὰ 84} 76 ίβῃ; οὐ σμά λαϊ ἐμεὶγ δος σροζε 
Αεμάοάϊε"). ὙΠῸ Ἰδιίογ 15 πόσα ΡΓΟΡΔΡ 16, ἴῃ βρίϊε οὗ [6 θαίδῃοα 
οἵ ορίπίοῃ ἴῃ ἕδνουγ οὗ {π6 ἔοττηεσ. Α ρδῖοϊβ σϑῇ οἠἱύ 6 ἀενεὶ- 
οραὰ ἰῃ {8ε σουγβε οἵ βϑνεγαὶ ρεποιδίοηβ. ὙΠῸ ΟΠ] άτεη σουὰ 

“ Ἀκαν Ναραίδεδη, Νευθαυεῖ, δινάία Βιδίέοα,Ὧο, 
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θὲ Ρῥγεῖγ ςογίαϊη ἴο 56 16 5ρεθςῖῆ οἱ [86 πιοίμοσ. Απά {πε 
εἴαυβε σμά ἱμεγ τοῦγα ποί αὐ΄ε ἰο τῤεαΐξ 7 ειυΐδ ἢ] βαρροτίβ. (5 
νίενν, ογ 10 5 ἴῃ οοηϊγαβί ψ ἢ (ἢς δἰδίεπχεηί ἰμ1 σοπιο οἵ [πε 
5058 5ΡΟΚΕ Δποῖπμεγ ἴοησιιθ. Ετοπὶ {Π6 ἔγαα ἱπίθγοουγβε Ὀθίννθθη 
15γαθ  ε5 ἀπὰ Ῥἢ 5.165 ἴῃ {πὸ θαῦ]ν ἀδγβ νὰ ψου]ὰ ἱπέοεγ (μαὶ 
{μεῖς Ιαησιιαροθ εγα πγυζυδ!ν ἰηί6} Πρ 0]. 

ΤΥ] ἰδ υδοά οἱ (δς [εν 3} βρεος ἰῃ 2 Κ. 1839... (0 ψΠϊοἢ σε 
Βᾶνε (ῃ6 ρδγδ  εἰβ ἵῃ 15. 36:1... δῃηάὰ 2 (Β. 32:8, [8 ΟἿΪΥ Οσουττεποδβ. 
ΤΒς ψογὰ ἴῃ ἴμοϑὲ ραββαζεβθ οεγίδί ἶν πιθᾶηβ ΠΗ εῦγειο; ᾿πάἀεθὰ, Ησζε- 

ΚΙ 5 οβῆσεσβ δϑκεὰ πε Αβϑδογτίδηβ ποὶ ἴο βρεὰκ ΗἊοῦ. 88 ἴμεν πεζεὲ 

ἀοίΐηρ, δυϊ Ατά. ΤὨςἊ ψογὰ ὑγοῦ. πηδδῃβ ἴῃς βᾶπι6 {πΐπρ Βογα, ἀπά ποῖ 
Ατβι. (δηλ, ).6γ. 11,...)ὺ. ΝΟ. ντοῖς σοοὰ ΗδφΌ., δπὰ ἐμαὶ ψδβ ἀουδιί- 

1685 51}}} (Π6 ἰδῆσζιασε οἵ (ῃς ρεορὶς. Τε οοπϑίγυςοη ἱπάϊςδῖεβ δὴ 
ἱποοταρίεῖς οἶδυβε. ΤῊΣ γοηἀεγίης 5: ΠΠ Εν οοττεςὶ 15: αρα ἐλεὶν δοπς, καὶ Γ 
οἵ ἐἄενι σροῖε Ατμβάδοάδε; νις ἐχρεςὶ ἃ οογγεβροπαϊπρ εἰδυβε, “δηὰ [δ], 
οἵ [Βεῖὰ βροκε ἢ ΎὙΎΒε τεβυπιρίίοη οἱ [πε ρῥ]. βϑῆονβ [δὲ πὸ 5ὸ 
Ῥδοῖκ ἴο “"βοῃϑ᾽" δηὰ {μδΐ ἴΐ 15 ργεαϊςδίβα οἵ με σβοὶς θοάν {μαὶ “(δεν 
ΜΟΓΟ ὑη 80]6 (0 βρεδᾶῖκ [εν ίβἢ,᾽ (δαὶ 15, Βα] οἵ ἔμεπὶ βροκε οπς ἰδῆσυᾶσε 
δηὰ μα]ΐ δποίβεσ, θυ ποης οἵ ἰβεῖὰ οουὰ βρεδῖκ Ηεὺ.--- Βιμ σοοοτάϊπε ἰο 
ἐλε ἰοηξμε οἵ ῥεορίε απὰ ῥεοβ]ε) 15 ἃ αὶ. ἱπιεπάβὰ ἰο ἀεῆῃε τπογε δοουγαϊεὶν 
18 ἰοτεχοίηρ, θυϊ (ς ἀεδηϊείοη ἰ5 αυϊΐε ἃ8 οὔβουγε 88 ἰῃς ἰεχί.--- 8] 

͵5 υϑοα οἴζεη ἴῃ (πὰ 8εη86 οὗ ἰδῆσιιασε, δυΐ τη βῖὶν ἴῃ ἰαΐς ραββαζεβ. 

2δ. ΤΙ νἱοϊεηςε οὗ {8ε ρυπἰϑῃπιοηΐ 5ῃονβ ΠΟῪ στεδῖν ΝΈΒ6- 
ταϊΔἢ νὰ5 ἱποθηβοά: 7 ομγϑοά ἰδιονι απὰ 1 σηιοίο οογίαϊη οὨ ἐμδηι], 
ῬΕΓΠΔΡ5 βοῆς οἰίεῖ οἴεπάεβ, αμὰ 1 ριϊφά οἱ ἐμεῖν καῖν], ἀϑυδ!ν 
ἔτοπι [86 Ὀβαγά, ο΄. 15. σοδ, θυΐ ἴῃ ΕΖτ. οὐ θοΪῈ μαὶγ οὗ Βεδά δπὰ 
Βεδγὰ 85 ἃ βίρτι οἱ ἀϊἰβίγεββ; “στῶν σμθεκβ ἴο [μοὶ [Πδὲ ρυ]] δα ουαἱ 
τῆς Παὶτ,᾽ 15. τοῦ, νου] ἱηπαϊοαῖο [μαι [815 ννγὰ5 ἃ γερί! δῦ ἔοττῃ οἵ 

Ρυπίϑῃτηθηΐ, 85 Μὲ τη ϊ 58. μ6 ρᾶνα μἰβ ἤεςκ ἴο ἔπε Βδηρτηδη. 
ΤΒε Βιαὶγ νᾶ5 8}} ρυ]δὰ ουΐ, ἃ5 με νογά πηθδῃ5 ἴο Ὀε 5ιῃοοί. 
Ὑῆε ἰοββ οἵ ἴπ6 θεαγὰ νγᾶβ8 ἴῃ ἰΐϑε} ἃ ἀἴβρταςβ, 2 5. το΄.-- ἀπά 1 

πα Ὧε “διό! σιυθαγ ὃν [ἴπ6 παπὶς οἵ] σά]. ΤῊΣ οδίῃ ἰβ ρυΐϊ ἰῃ τῃ68 
Βεοοηα ρϑύβοῃ, εἰἵ μοῦ ἰο σοπίογ ἴο Ὠΐ. γ5, (Βουρῇ ἴΒόγὲ νὰ δπά 

{δε βἰησιίατ ἀπά ἃ ἀϊβεγεπὲ νογὰ ἔογ “ἴδε, ογ ἴο τερτοάυος 
(ἢς οχαςὶ ἔογπι οὗ [με οί, ᾿πουφῇ δοοογαάϊηρ ἴο ΟΓ ὑδᾶρὲ ἴμδί 
σου] ΡῈ ἴῃ ἰῃ6 Εγϑί ρεζβοῆ. Νεβοπηδῃ Βδὰ ἑουηά [εν ϊϑἢ τθῃ 
τηδιτίοα ἰο ΡΒ ϑζη6 τνοπλθῃ, ποῖ ἴΠ6 γενεῖβθ. 511] 186 ρϑῆἷξσαὶ 
οὐἵῃ νουϊά Ὀς παίυγαὶ ἱπη νίεν οἱ {με Πευςεγοποόσηῖς ἰανν.--- πᾶ 
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[ον γομγϑοῖυε5)] ἰ5 ποῖ ἰπ 1. ποῦ ἰη [πε οἰάεβὲ ΄γεεκ μ55. Ὑεῖ 
1 15 16 πιοϑβί δρρτγορτγίαϊε ραγί οἵ {πε οί, δ5 Νεβειλίδῃ ἰ8 

ἀεα]ηρ ἢ πιο πο Πα {πεπλβοῖνεβ πηδττὶεα ἰογεῖρτι όσα θη. 
-26. ϑοϊοιηοη ἴβ ποῦν αυοΐοα 45 ἃ πογτὶ Ὁ]6 Ἔχ Πρ ]Ὲ οὗ ἃ ρτγοαΐ 
τηδη ἰδ δϑίγαυ ὈῪ ἰογείρῃ ψῖνεβ. ΤῊ ἰβ ποῖ ἀπε ἴο ΝεΒει δ}, 
85 δ6 ΔΡρΘδΙβ ἴο Βανε Ῥβεὴ αἰβίυγθθα ρυγεὶν ὈΚ (ἢς σοττυρίίοη 
οἵ {π6 ἰδηριαρθ, δηα [εαγοὰ ἴμῈ Του 5} ΡΘΟρὶῈ ΕΓα ἰἱῃ ἀδηροΓ 

οὗ Ἰοπίηρ τμεὶγ Ἰἀοηεγ.-ὐῖά πο ϑοίομιοη ἰδα κίηρ οἵ ΤΙςτγαοὶ οἷπ 
ἐπ τερατὰ ἰο {ε5ε [[οτεῖρτι πεῖνεϑ]. ἊΑμά αηιοηρ ηιαην παίίοης ἔδογα 
τὖας πο α κἰπρ ᾿ἶκο πη] ῖΒ θαβθά Ὡροὴ ἴΠ6 ῥγοπηῖβα ἴῃ τ Κὶ. 3.5, 
Ανπὰ κο τοας δεϊουοά ο[ Κὶς Οοά], ς΄. 2 8. τ231-. Εὐορ μέρ], ἴῃ ϑρὶτε 

οὗ Βῖ5 ρτεαίποββ δηά {πὸ Ὀ]εββίηρβ ββονγεγεά Ὡροη ἈΪπΠὶ ἔτοπὶ οἢ 
ΒΙρΉ, ἐΐε ]ογεῖρη τοῖνος τλαθ [0 οἴη] ΟΥ̓ ἰυγηθά 5146 ἃ5 ἷπ τ Κ. 11. 

“τυγηρα 4ϑ4ε Ἠἷ5 μεατγὶ."---27. Τῆς σοηοϊυβίοη οἵ ΝΕΒ ΟΠ Δ ἢ 5 
ἀϑϑυσηεα δάγεββ. Αϑ ἰἰ βίαπαβ [6 νεῦβα 15 ῬΆγαΙν ἰγδηϑ δ ]6. 
Ἐ μα5 οἴΐδθη ἃ ΒΆρρὺῪ αἰβροβίἴοῃ ἴο ᾿πϑῖϑί οῃ 5688 δηὰ ρῖνεϑ υ5: 
αμά «Πα τυ ὃν ἀϊδοδεάίοηοε (0 αἰϊ 4ε5 ργεαί ουἱ! {Ππαὲ τοῦ σμομία αοί 
ἡπδοϊεμεγ ἰσιυαγά ομν Οοά απάὰ Ῥιαντγ [ογεῖρη τοογθη. ΤῸ τηάῖα ἃ 

Ῥοϊά ἔτν δὲ {με ἰοχί, νγὲ πιὶρῃξ οχίγαςι: σμά αδ [07 γοι δα! τ0ὸ 

᾿ϊδίοη ἰο [τοϊογαῖθ] ἐΐε ἀοῖνρ οΓ ἐδεῖ5 ργόα! ευἱ!, ἐμ αοἰήπρ υἱοί εμν 
αραϊγιδί οἷν Οοά, ἐπ6 τπαγγγίηρ οἵ [ογεὶρη τυοηιοηῦ---28. ε πὰ 
ΠΟΥ͂ ἃ βρεοίῆς ἰηβίδῃηςε οὗ ἃ ἴογεΐζῃ δ᾽] δηος ΜὩΙΟΒ πδίυγα! ν 
διοιβϑά {με ρονεγηοσ.---ἀηπὦ ὁπ οἵ ἐπα σοης οὐ “εποίαάα, ἐμ6 δοπ 
οἵ ΕἸ ας λῖδ πὸ πῆρε ῥγίοσί, τοας σοη-ἔηείσι 1ο δαπδαϊϊαὶ ἐμε Ηογοη- 
6]. ὙΒῈ οεπαάθγ οου]ὰ Παγάϊν θὲ Πομδίμδη [ἢ6 ϑιισοθϑϑοσ οἵ 
]εμοϊαάα, 1219΄-, Βαϊ πιυδὲ πᾶν ὈθαῈη ΔΠΟΐΠΕΓ 50}, βἴποα ἢ18 

ΠΆΙΩΘ 8 ποῖ σίνεῃ. Α8 ΕΠ αβμὴ γα8 σοηζεπιρογαγν ΜΠ ἢ ΝΈΠ6- 
τηΐδῃ (οί. ν. 3), 6 πιυϑί μανα Ῥθθὴ δὴ οἱὰ πιδη αἱ [ἢἷ8 {ἰπι6 ἴο 

Βᾶνε ἃ σταηάβοῃ οἱ ἐπουρἢ ἴο τηᾶῖτυ. [ἱ 18 βίγαησε ἰο πὰ ἃ 
ῬΕΓΒΟΩ 50 νᾶριοὶν ἰηϊτοάιςοά; 45 ν. 35 Ἰηἰτοάιιοο5 ἃ ΠΟῪ ϑθο θη, 

1 5ϑυβρεςῖ (μαϊΐ (Πε ογρίηαὶ ἰεχί τε: ““δηά ἴῃ ἴποβὲ ἀδγϑβ εμοΐϊδάα 
186 5οη οἵ ΕἸ 1510." Ὑηαῖ ψου]ὰ ἀρτθα Ῥείζεγ ἢ (Π6 οἤτο- 
ΠοΟΙοργ. ϑ8ηΡα]]αῖ ψγὰ5 ομβ οἱ {πε τηοϑὲ ἰγου δ] θοπηα οἱ Νεβο- 
Τα ἢ 5 Ἐπ ΠΊ68, 210 413 41 6᾽, 1 νγὰβ ὈΥ ϑυςῖ Δ] ποθ8 ἐμᾶΐ 
18ε ἐπα ψ͵ὰ8 Κερὶ ροβίβα ἰπ τεραγὰ ἴο Νεβοηλ δ 8 ἀοίηρϑβ, 
σ΄. 613.---αΑὀπά 1 ἄγουε ἴηι [γορὲ 716]. ζγου ατυαν 8 υϑοαὰ οὗ 

Ρυζείης επαεπιίθϑ ἰὸ Ηἶρῃι, τ ΓΒ. 8:2 1215, οἱ αἀτϊνίηρ ἃ τηοΐμεσ 
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(ἔγοπι μοῦ Βοιιβ6), Ῥτγον. 193. ΠουΡΕ]655 (86 οἤδηάεῦ νψὰ5 θ8η- 

ἰβῃθά ἔγοπι [εγυβαίθη. Η15 ρυπίϑῃπχεηῖ 5 αἰεγεπὶ ἔτοπι ἴμδὶ 
ἐπῆϊςϊοα ὑροη (δὲ οἴδεῖϑ, ν. ᾽5,), Ὀεσδυβε οὗ ἴπῸ ΒΟΥ ἰονασγά 
ϑ4η04}1ῖ δηὰ ἢἷβ Ποιι56.---29, Ιηβἰοδὰ οὗ 50ΡΡ) ]ςοη μὰ δπά 
ΠΟΥ͂ ἱΠΊΡΓΘΟΔΙΪΟΙ 85 ἴῃ 6,4, Κεριοηιδεν ἀραΐηδὲ ἐπέηι, Ο νὲν Οοά, 
[ον ἐδιδν αἀγὰ οογγμῤίεγς οἿΓ ἐμὰ ῥγίοείμοοά]. Βαϊ ἴμετε νγὰβ ΟἿΪῪ 
ΟἿΘ ΡΠΕβΌν οἴεηάεγ τηθηιϊοπθά, δηὰ ΝΕΒεπΔἢ τγὰ5 ποῖ οοα- 
οεγηθα δρουΐ {πε ρυπίν οἱ {πε ργεβίβοοά. 76μοϊδαδ᾽5 500 νὰ5 
ποῖ ἃ γίᾶνε οἴεηάδεν θδοδυβα ἢ νὰ5 ἃ ργδδῖ, θυΐ βεοδυϑε ΒῈ 

μὰ τηδυτίθα ϑδηρα! αἱ 5 ἀδυρμίετ. "ΝὩ Βᾶ5 δῃοῖβοσ 5656, 

ΜΟΙ ἀρρεαγβ ἴῃ ὦ, δηὰ Νεβειιΐδῃ τὰν μᾶνα αἰ ἃ: δόσαμδε ἐδ εν 
μανε δομρὴξ κἰμοδὲρ το διὸ ῥγἱοσίμοοά. ὙὨδ ἱπιργεοδίίοῃ σουἹὰ 
1Βεὴ θὲ ἀραϊπδὲ [Πε βουβε οἱ ϑδδηρα δῖ; ρεγβαρβ ψΠ ἃ τγεςο]- 
Ἰεςξίοῃ οἵ Τορίδϊι, νν. 45-.---ΤἼε οουοπαρ οἵ ἐδια ῥγἱοοιποοά ἀπά οὗ 
ἐλ 1ευ65]. Ἐοτ ὙΒΙΟἢ με Ἀπὰ ἴῃ {πε Οτεεκ ἴοχί: ο7 δά ῥτγίεσίς 
ἀπά οἵ ἐμὸ 1ιουἱίος, ἀπὰ ἴῃ Ἐ: 26 ῥγίεοιν αμὰ ἐπε 1, ευϊίσαὶ τέρμ. 

Α5 [86 ραββᾶρε ϑίδηδβ ᾿ξ 18 ρασί οἵ 186 ορ͵εςὶ οἵ ““σοττιρίετβ," 
ο΄. Ὅτ. 3251 Μα!]. ,21-8.-.-80. 441 ῥωνίβεά ἱβονε ἔγοηι ευεγγίμίηβ 
ρονοΐρη]. ὙΤΪ5 ἐχργεβϑίοῃ 15 ποσα σοπιργεμοηβῖνα [μβ8η “τϊχοα 
τ Διτίαρε5.᾽" Βαΐ ἴἰ 15. ΡτΟΌΔΌΪΥ ἃ ἰαίς δαάϊπίοη.--- ἀπά 1 αῤ- 
9οϊγνφά ἐΠ6 οἤαγρος 7[ὁγ ἐμ ῥγίοσίς σπά [ον δια 1, ευΐίες ἐαοἦξ ομ6 Κ07 
πὶς ας}. Ἐογ ἴδε 1,ον]ϊοβ [815 μδα δγεδαν θδεὴ ἄοῃς, ν. "1.-- 
81. Α»ὦ 7}ὁγ ἐμ οἤετγίπρ οἵἉ τυοοὰ ἵπ {5 αῤῥοϊγίοα 56α 5055], ς΄. τοῦ»; 
απμάὰ [ογ ἐμὲ βγεῖ. [γ1|5], οἱ. τοῦθ δ..-- Κοριοηιδεῦ πιο, Ο μεν) Οοὐά, [ὁΓ 
ξοοα], Ὀτεακίηρ οδ΄ ([ῃ6 βυρρι ἰςαιίοῃ ΔΟσυ ΡΟ, ο΄. νν. 1.15.5. 

23. 29] 5 ἱπῃροββίδ!ε δἴζεσ δὴ δος. βυδ].; ὦ οἱ ἐχάθισαν, Ἐ ἀωοεπίες. 
γε ταν σά. 3 οσ βυδϑιϊζαίςς ὧν ἔοσ ὔμκ Ὀεΐοσε Ὀλση. Οὐ 29», 
τπιηρ. Το ηπανΎΎ, ἰουπα οαἱν ἱπ ΕΖτ.-Να., ν. ΕΖτ. 1ο".--84. ὈΡῚ ὉΡ 0905} 
ἰδοκίης ἴῃ Φβαν Τὶ [48 ἴπ6 ἀρρεᾶγδησς οὗ ἃ σσιάς Ἴχρίαπδξοσυ δὶ. 
--2δ. Ὀϑονη] Ἰαςκίπρ ἴῃ ΦΟΒΑΝ,--ο50}} Ἰαςκίης ἴῃ ὥδΒΑΝ,- -26. πονοῦν] 
ΟΒΑΝ οὕτως, ὦ“ περ’ τούτων.---Αἰταν γ102] τ μα58 μέγας.---Ἰκ πη] ὦ 
ἐξέχλινον -Ξ 85, {πε ψογὰ υϑεὰ ἴῃ ᾿ Κ. 115.--38. ν)π] Ἰδςκίηγσ ἴῃ ΒΑΚ, 

--- 249. Ὅν) ὥδβαν ἀγχιστείᾳ, ἐ. 6., απ ἀετβιδηάίηρ ὕΝ), ἐο αὐ ας ἀὐποππαπ; 
α" ἀλίσγοντας .---)55] Οὐ τῶν ἱερέων.---"Γν}] Ἐ ἡμδφμε σαςεγάοίαϊε εἰ 
᾿κυϊίομη. 
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ΕΖΕ. Ἴπ1ο. ΤῊΗΒΞ ΗἸΙΘΤΟΕΥ ΟΕ ΕΖΒΑ. 

Τε ῥγίεβι-βοσῖθε τεοεῖνεβ ἃ ΠΡ σαὶ ἤττηδη ἔτοτη Ασγίβχεγχεϑ, 
Αι. ΠΕΓΒ ἃ ΠΟΙΊΡΔΩΥ, δ πα σοαβ ἴο 76γιβαίθπὶ. ὙΏΕγα δα ᾿οᾶτηβ οὗ 
186 τηϊχοά τηδιτίασεβ, δηὰ δε ὑγᾶυογ δηὰ [δβϑίϊηρσ πηθᾶϑυγεβ 
816 ἵδη ἴογ {Βεῖγ ἀἸβϑοϊυτοη. ἘΖΊγα᾿β σᾶυθοῦ ἰ5 σοηςηυθα ἴῃ 
ΝΕ. 8 ἀπὰ ἴῃ Ἐϑά. ἃ ρατγί οἵ ἐμαΐ σμαρῖίεγ [Ὁ] ον ΕΖΓ. τὸ ἀΐγεςιὶγ, 
80 οΥ̓εΓ δἀορίεἀ Βετθ. [ἰ Βα5 Ὀδβεὴ ββονγῃ ἰπ 86 ΙηίΓ. ὃ 19 (μαὶ 
ΕζΖτια ἰβ ἰδίεγ [88ῃ Νεβοπιδη, Ὀεϊοηρίηρ ἴο {με ροτὶοά οἵ Ατ- 
ἴαχεγχεβϑ Π. : 

ὙΤᾺς 6518 οἵ [μἷ5 βεοιίοῃ ἰ5, 1 Βεϊΐενε, [Β6 τηεπηοίγβ οὗ ΕΖζα (υ. [πίτ΄ 8.4.9). 
ὙΠΐ8 βουγος 8 υϑοα τῖτἢ ἔενν Ἔχοερίίοηβ ἴῃ ᾿ς. 8.7. [πῃ ς. το ἴβεσγ ἃγε 
δυῖϊ ἵπτο δυτγίοὰ ἱπαϊςδιϊοπβ οὗ {μ6 οτίρίμδὶ Ε., νυ. οὐ νν... Ὁ, ἯὍῈΟ 
τεν ϑεὰ ἴῃς ἰεχὶ οἵ ς. το ἀπά μον τδάϊςδὶ 188 τονβίοῃ νγαὰβ ἰΐ 18 Ββαγά ἴο 
88. [ἰ 5θθπιβ οἷαί {μαὲ ἔμοσε ἰ8 σῆοσε (δὴ ομε μαπὰ νἼβδ]ε ἰπ 1868 
εὐϊείηρ. γν. 1.5 ἀο ποῖ 5θεπὶ ἴο οοσης ἔγοπι {μ6 βᾶγης βοῦγος 85 νν. "1, 
1ι ἀρρεᾶΐβ {π8ὲ ἴβετε νγὰ8 ἃ στδάιυδ) ἰγϑηβίοστηϊηρ οἵ {με πηεπλοῖγβ ἰπίο 
τῆς τδϊγὰ ρΡ., ἔογ ναγίοιιβ Οἰκ. ἰεχίβ βῃουνν τόσα οἵ ἰξ ἔβη ΜΤ. [πῃ 186 
τηδίῃ [86 βίογυ ϑθετηβ ἴο ὃς οπίϊγεϊ ν πόσα οὗ οοπβάεπος. 

5 - Ἐβά. 8.7. Το ἱπιγοάυοιίοι ἰο {86 5ίοσυ οὗ ΕΖγα.--- 
ΤῈ παιταῖϊνα σοηβίϑβίβ ΟΊ ΘΗν οἵ ([ῃ6 ῥγίεβιβ ρεπθάίορν δηὰ οἵ- 
Βος δηά οὗ [δε ἀδίεβ οὗ Ὠί5 ἀδραγίιγε ἔγοπη Βαρυ]οη ἀπά δγτῖναὶ 
δἷ 76γι5816π|.---1. Απά αὐίον ἐξαδα ἐπὲγι65)], ἃ ΞΕΏΘΓΔΙ ϑἰδίθπηθης 
τηθδηΐ ἴο ςοῃηηθοῖ [5 ραββᾶζε ψ ἢ ΕΖγ. 6 ψ Εἰς ἢ ργεσθάαβ ἰὴ ΜΊ.., 
ἃ ἔανουτγίϊς ρῃγαβθ οἱ (8ς (μγοηίοϊεσ.---7 5 ἐδ γεὶρη οἵ Αγίαχογχες 
ἐπε κἰπρ ο[ Ῥεγεῖα]. ὙΏΘ τεΐεγεησε 15 ἴο Ατίδχογχεβ Π (404--358). 

ἘΖιδΒ ϑεπεδίοσυ 8 ἰγασοὰ [Ὠσουρσῇ βενοπίθοῃ ρεπεγδίίοηβ Ὀδοκ ἴο 

Αδζοῃ. Τῆε ζεπθδίορσν 8 στον ἰῃ ϑενεγαὶ γεβρεοῖβ, Ὁ. ἡ. δ εγε γχὲ ἴο δ ΄]οὐῦ 
ἴδγεε ψεῃθγαοῃ8 ἴο ἃ σεπίυγν, (5 που] σΔττν 5 θεῖς 567 γεδγβ, [μδῖ ἴ8, 
δδουΐ ἴο {δε ρετίοά οὗ δϑοϊοπιοῦ. δεγαΐαΐ 18 ἴῃς βᾶτπιθ ᾿γ. παιηδὰ ἴῃ 
Νε. στὰ, Αἰσζαγίαἶ ἰβ Ἰδοκίηρ ἴῃ (ἢ ῥυίεβε!ν σεηεαίορν, Νὰ. ται, Ὀὰξ 
ΤΕΟΌΓΒ 3 ἴ. ἴῃ (μαἱ οἵ τ ΓΒ. ς" 5. (ΕΥ̓͂. 65.5.). ὙΒδῈ πᾶπια, ψΒΐὶοἢ τηθδῃ8 

Ταϊποεῖ μαιέ πεϊ ῥοῦ, ντὰ5 Ὀοττια ὉΚ πᾶν ρεῖβοηβ. Ηἐ κίασς 8 ἃ Βὶρἢ 
Ῥτ. οὗ 7οβἰαῃ᾽ 8 εἶπιθ, 2 Κ. 224, πε οὔς ψ8ὸ ἑουπὰ [πε ῬοΟΚ οἱ Ὁὶ., 
διῃὰ ἔτοπι ἰΒς 80 ]ε ἰῃ τ ΟἩ. ς [815 πιϊσῃς Ὀε (ἢς βαπῖε οῃς.---. δλαϊη 
8 ἰουηά 45 Μαβδυ]]απὶ ἴῃ Νὰ. τι} τ ἢ. οὐ. Γῖκα οἰ βοῖβ ἴῃ ἴδε [|ἰ5ξ, 
τ τγᾶϑ ἃ ςοζηπιοι Ὡδιη6.---Ζαάοξ οσσυγϑ ἱσῖςος ἴῃ τ (Β. ς"- 3. Τῆς Ρεβῖ- 

Κηονῃ ὃς. οἱ 118 ἤᾶτης 88 ἴῃς οὔθ Μ βοτὰ ϑοϊοσλοη Ἵχαϊ θὰ νὸς ἰδ 6 
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ἀεροβθοά ΑΜ ἰδῖβαγ, τ Καὶ. 2.5. “λίμεδ ἰδ παπηθὰ ἃ5 ἔδίμεγ οἵ Ζαάοίς ἴω 
2 5. 81:5, θαϊ (Π6 ἰοχὶ 15 τεὐοςιεὰ ᾿γ ἵΝε. (Βιολεν 5651.).--- 838. Ανπασγίαλ. 

ΤῊΝ πᾶπὶς ἰ5 αἰϑο γερεαιϊα ἴῃ τ (ἢ. ς33. 5, Αἰχαγίαϊ ἴῃ ἴῃς (Ὠτγ.᾽5 ἰδδ]ε 
ἰ5 τσδητίηρ δὲ (5 ρίδος, ἰμουσῇ ἰουπά 5 ἰ. εἶϑνν., Ατπδγίδῃ θείη ἴῃς ϑοῦ 
οἵ Μεγαίοιῃ. Τῆς παπις [4115 αἰϑὸ ἰῃ Εϑα 5", Μεγαίοία οοουτβ ἴῃ Νε. 
χα τ (Β. 9" δεΐνοεη Ζαύος δηὰ Αὐηίμδ, ενίάεηοε οἱ (ἢς ἱπιρετέεςείοι 

οἵ {πε8ὲ ψεποδίορίεβ.---ἄ. Ζεγαλίαλ, ουϊδίάς οἱ (δε 115315 ἴῃ ΓΒ, οσουγα 
ΟὨΪγν ἴῃ 8, Βμκκὲ ἴα τ1ῃς πᾶπὶς οἵ ἃ «δίεί ἰῃ Πδη, Νὰ. 345.--6. Αδέσδμα 
5 παπηδά διηοης ἰμ6 580η58 οἱ Βεΐα, τ (Β. 84, Βεΐα θείης ἃ βοὴ οἱ Βεπ͵). 
Ῥμίπεδαβ, ΕἸβαζεγ, ἀπὰ Αδγοη ἃγὲ νγὲ}]} Κπονῃ.---Τὰς βγοί ῥγ.} ἀρρ ϊεβ 
ἴο Αδγοῃ δηὰ 8Ξμουϊά ποὶ Ῥὲ γεηάδεγοὰ “(δες οἰίεί ργσ.᾽" δα ἴῃ ΕΥ̓". 
( ξεἶνεβ ἰΐ σογγοςεὶγ. 

6. Ταῖς Εετγα] ἰ5 ποί τίρῃι. ὙΠὲ ψογάβ σδῃ οὨΪν ΡῈ Ἔχρίαἰποὰ 
83 ἃ τεβυπιρίίοῃ, {86 50 76ςξ ἴῃ ν. ᾿ Ῥεΐηρ ἴοο ἔαΓ βεραγαῖϊεα ἔτγοπι 
{δε νετῦ, δπὰ νὰ βου! τεηάογ: ἐς [ΕΖΓΔ] τυϑηᾷ με [γονι Βαδγίοη]. 
Βαυϊΐ (ῃς ἰεχὶ 5 τηδάβ ἴο δὲ [Π6 ἰαῖογ ἱπισοαποίίοη οὗ [86 ρεπο- 
δορυ.---Ηο τυας α γεαάνγ 5ογίδε ἐπ ἐμε ἰσιυ ο[ Μο5ε5]. ἘχΖτα που! 
ποΐ μάνα ρρ]:θα τμἷβ8 ἴεγπλ ἴο Ὠϊπιβε!, ὙΒῈ ποσὰ τοηάεγοὰ 
δογίδο 15 υϑεὰ οἰΐεη ἴῃ ἴῃ6 ῥσε- εχ ]!ς τυτηρβ οὗ ἃ τογαὶ οβῆςίαὶ, 

8 5εοΙείδγυ; 50 ἰη Ῥεγϑία, Εϑί. 34')2 85; ἴἴ{ 15 ρίνεη ἴο Βαγιυςῇ, 

7εγεμδ ἢ 5 ργίναϊε βϑθογεΐδγυ, ηῸ σ τοῖς [ἷβ ρσορβεοῖθϑ δὲ δἷ5 
ἀἰϊεϊαιίοη, 76. 2652. ΤῈΣ τογαὶ βοσῖθε᾽ 5 Ὀιιβίημοββ 5 ἴο πτῖΐα ἃ 
τεροτίὶ οὗ ἴῃ ἰβίογίς Ἔενεηΐβ 88 {ΠεῈῪ οσουττοα ἀπά ἴο ἰπϑοτῖθα 
[86 Κίηρβ οὐϊςῖβ. ὙΒε ἰάθα οὗ ἴπε ποσὰ Ὀδοᾶσηθς [ΒΘ θββθη- 

ἘΔ} ν “4 νυτίϊεγ." ὙὍΣ ἴεγπὶ δρρ δα ἴο ΕΖγα ἄοεβ ποῖ ἱτυρὶν 
ΡΠΠΊΑΓν {μαὶ ΠῈ νγᾶ5 Ἰἰδασγηθά ἴῃ ἰῃς ἰὰνν (δίγ. Νενλεῦ. 5 γ.3), 
δυῖ τμΔὶ ἢ6 νγὰ8 δὴ εχρεγί σὰ (Π6 ρεη, στὶς ΟΥ σοργΐης 
186 ἰατν. πεν] δῦ] ἰμ6 58ςγίθεβ Ὀδσαπια ἰθασγπεά ἴῃ (μς6 ἰαν; 
866 ἴῃς η6 ράββᾶζξ ἴῃ ϑίγδοῦ 483-320}, Τῆς δα]εςίίνε “τεδαν" 
οὐ “αυϊοκ᾽ 5ῃονγβ {π6 ἴσια ἰάεα. [Ι͂ἢ ραρυτσιιβ 40 ἔβεγε 15 {δε 
ἴεγη “ἃ ῖϑε δηά τεδὰν βογίρε᾽᾽ (ϑδοῆδιυ,.5). ΤῊΘ ἰἂνν οἵ 
Μοϑβεβ 15 εἰἴμεγ [86 οοπιρίεϊθα Ῥεηΐαϊδυςοῃ οὐ 186 ρυίθβ!  ροτ- 
τἴοῃ [Βεγεοῖ. ΕΖγὰ 'β βδυρροβοὰ ἴο βανα Ὀγουρῃὶ (5 [ατ-θοοκ 
ψ ἢ Ηἰπ.---Ἰ λίοῖς Υ αἰπυοῖ {πὸ Οοά οἵ Τ1ςγαεῖ μαά ρίνεη], ἰῃε δπῖο- 
οοἄεπὶ Ῥεΐηρ ἠδέ ἰσιν, ΜΙ ΉΪοΒ 18 ἐνογυ ΨΒΟΓα αβϑὶρτιοαὰ ἴο ἃ αϊνίπε 
οτἱξίη, Μοβεβ μανίῃηρ τεοεῖνϑα ἰἰ ἔγουῃ σοά. Ψ'..Ὁ 18 νεσὺ οὔϑουτγε. 
Το θεβὲ νὰ Ἅδη πιᾶκε ουΐ οἵ ΜΎ. 15: αμά ἐδ ξὶπρ ξαῦε ἰο ἀέρι αἱ! 
ἐμαὶ κε δομρῆξ αοοογάΐηρ ἰο ἐπε παμά οἵ Υ̓ αὐποεὰ μροπ ἀἶρα]; οἵ 
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ψὶτἢ Ο: δέσαμδε ἐδ μαπά ο[ Υ̓ αἰπυοῖ! τῦα5 μῥοη πὲηι. Ἐ54. τεδάϑ: 
αμά {μὲ κἴπρ ρανὸ μίηι ποηοΥ, [ογ πε [ομηὰ [ανον ποῖ πηι [ον αἱΪ πὲς 
μηδοτγίακῖνρ5.---. ΤῊΣ οἸα55ε5 (πὶ ψαηΐ ὉΡ ἢ ΕΖτα τὰ [86 
58ΠΊ6 85 ἴΠοβ86 ἰῇ Ὁ. 2. [ἢ ἢΐβ ογῃ δοςουηΐ ρῥτίεβίβ, [ον 65, δηὰ 
Νει πίστη ἀγα τηθηςἰοπθά, θὰϊ ποῖ βίπροῦθ ΟΥ ΡῬοσίογβ, 8:5 5-.-- 
75 δὲ βευορ γοαγ οἵἩὨ Αγίαχογχος ἐπ ξίπρ). Οὐ [815 ἀδίο, ν. 1.) 
Τηίτ. ὃ 15, Κοβί. γγὲ64..λ5,---8, Ἐ54. ομ5 απά ἠδ σαρ:6 ἰο 7εγδα- 
ἰοη1] δια 45 ἴῃ οης ἰεχί (Β) “᾿βεοοῃα ̓ γβᾶγ ἰπβίβδά οἵ “"βενβηῖῃ.᾽ 
ΕΠ Ββαυβεη ργοροβθὰ ἔνθηΐγ-βανεηίμ, Βαϊ ἐμαὶ ἀοεβ ποὶ μεὶρ 

τοῦς ἢ.---ϑ. Γὸνγ ομ ἐπε βγοί ἀανγ οἵ ἐπε βγϑί νιοηϑῃ]. ὙῊΪ8 ἀδίε 5 
[ουηά ἴῃ ηεατὶν 41} ἰῃ6 γββ., δῃηὰ ͵β εἰῃρῃδβίβεα θεοδιιϑο 1 γᾶ 8 
τῆς Ὀερὶπηίηρ, οὗ {πε γεατ.---Τ σαί τυας ἐπ δορίμηίηρ ο[ ἐδο ροΐμρ 

μΡ [γοτι Βαδγίοη). ὙῊΪ5 ἃ5 ν6}} ἃ5 1ῃε ἀδίε ρτγεσεαϊηρ ἰ5 Ιδοκίησ 

ἴῃ ὕνο Οὐεοκ ἰοχίβ, θὰϊ (πμαΐ τηακοβ {Π6 στερειοη ποτα πιθδῃ- 
ἰηρίοβϑ [δὴ ἰΐ 15 ὄἄνβὴ ἰη ΜΤ. 

Εβά. τοδάβ: ἠδ τοορ! οἱ ἵγοθε Βαῦ. ΤὨΘ ἴεχὶ 8 ποῖ νεζὺ ςετγίδίη. 
Βαϊ {πε βἰδίεπιοηΐ βῆονβ παι ἴῃς Ἰούγπον ἔγοπι Βαῦ. ἴο 76γιιβ. ἰαϑίοὰ 

Ἔχϑοῖν ἰουγ τποηίῃ5. ΤΟ {{π|6 5 πχεαπί ἴο ἱποϊάς ἐμ ἐποδιπρπιοηΐ δὲ 
Αμανα, 8:5, ἔγογαῃ συ βὶς ἢ ρίδος ἃ Βη8] βίαγὶ νγὰβ τηδάς οῃ πε ᾿2ῖ ἀδν οἵ 

18ε τϑὲ τωοπίμ. ὙΠὲ οὔβουγα βἰδίεπιθηξ ἄρθονε πᾶν δα ἀὰε ἰο ἰῃς ἀΐ5- 
εἰποϊίοηι Βεΐψεεη ἴῃς οτἱρίηδὶ ϑἰαγε ἔγοτῃ Βα. δηὰ {με ἰδΐεσ οῃς ἔσοπι 
Αβανᾷ. Α5 ἰῆς ἀϊδίδηος νγ88 ἀθουΐ φοο πιῖ]ε5 (Ε γ]ε), δῃὰ {με ᾿ουγηον 

, ἰδϑῖοα τῶοσγε [Βδῃ τοὸ ἀδνυβ, με σαγάνδῃ τπονοὰ βου. 

10. ΤῊΗΐβ νεῦβε βίδίεβ ἴῃς οδ]εςὶ οἵ ΕΖζγα δῃηὰ δἊχρ]αΐῃβ ἢΪἶ5 80- 
Ἰεϊτα ες ἰο Βᾶνε [μεν 68 ἃ5 ψ}6}} ἃ5 ὑσββδίβ: 20 δϑοᾷ ἐδ ἰατ οΓ Υ αἷ;- 

«υοὖ; απ ἰο ἀο 1!, απὰ ἰο ἰφαοῖ; ηι 1 ναοὶ σἰαίμίο απὰ 7μάἀρηιθρ, οὐ 
ψ ἢ ὦ οἰαίος απὰ 7μάρηιοηπίς, θΟΓΒ Ῥεΐηρ ἔα π ΠΥ ΘΥΠΟΠν ΠῚ5 
ἴον ἴπε ἰανν. Ἐβά. Πὰ8 ἃ ἀϊβεγεηὶ ἰάθα: (ογ γα ῥοδϑοσδϑά τημοῖ 
ἐποιυϊοάρο, ποί ἰο ον! απεγέδμίηρ οἵ διε ἰατυ οὐἉ ἐδ 1ιογά απά οἵ ἐς 
εονηημαρς ἰο αἱ! ]ςγαοϊ, σίαίμίες απὰ ἡμάρηιεπς, τμε ἰαβὶ ἔνο νοτά5 

Ὀεΐηρ ἃ οογτεοῖίνα ροβ5. 

Α5 ἴῃς ραββασε νν. 1-9 γυηϑ, ἴξ 8 ποῖ βυγρτίβίπρ (Πδὲ ἴξ 5 ἰΙαδε Θὰ (τ. 
8ΔηἋ ραββθά Υ 858 υπἱπιροτγίδηϊ; ἔογ ἴξ ἰβ ονεγτοδά θὰ τ ἢ φεπεδίορυ, τι 
βρθεϊῆς δηὰ τοροαίοὰ ἀδίε5, ἀηὰ οἴμεῖ ἀεῖα! 8. Βαϊ ἃ εἶοβε ἐχαπιϊπδίϊοῃ 
τενο8}5 ἴῃε ἕαςι [ῃδὲ ἃ 5ἰηρὶε βἰδιίεπγθηΐ τιη8 ἰπγουσῇ [86 πια88, {μυ5: 
(1) 15 ἐμὲ γεΐρη οὗ Ατί. ἰλε κἰπε οὉ Ῥεγς. ἔσγα (6) τυεη! πῦρ ἴγονε Βα. 

Νόοῖυ ἴα τοας απ αςοομῤ]ςποά φογίδε ἐμ {πε ἰατυ οΓ ΜοϑΞες τυλίοῖ Υ αἰπυεὰ ἐδ 
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Οοὰ οἵἉ Ἰτταεῖ παὰ εἴοεη. Απά ἰἰε ξἰηρ ἐγανοά αἱ! Κὶς γεφιμεείς, ἀοε. (9 
ἐπε ἱποοὰ] λαμά οἵὨ Οοάὰ τῤοη ἠἶηι. (10) ον Εσγα μαά τε Κὶς ἀξαγέ προς 
7οϊσιυΐπς ακπὰ ἐχεοιμίης ἰδέ ἴα οΓ Υ αἰιοεί,, απὰ ἰο ἱεαοῖ δὲς τέαίμείες απᾶ 
7μάφηιομς ἐπ 1 σγαεὶ. (8) Αμπᾶ δε σαπις ἰο 7 εγμς. ἔμ ἐδ οἰὰ τεοηᾷ ὁ ἐξε γιὰ 

γέαγ οΓ ἐδ ἀἴνε; (95) [ον κα μαά ἀοῤῥαγίοά ἤγοηε Βαδ. οκ δε τοί αν οἵ {δε 
τοί πιονμῆ. 
Το ιδΐβ ν." 158. δυγεῖν δὴ δἀαϊείοη, ἔογ ἴμῈ νογὺβ Ὀείογε διὰ δίϊεσ δσε 

811 ἴῃ ἴδε 35. [ἰ 5 ἴσυς (μδὲ ψε Βπὰ {δε ρὶ. ἱπ βϑοπιε Ὗτββ., θυΐ ἴμεν ἂτὲ 
οὈνίουβ οοττεςτοηβ. ΤὮς πιδίεσίαὶ ἰ5 εδϑὶν σαϊ μβεγοὰ ἔσοτῃ ἴῃς βοὰν οἵ 

δε παιταῖϊνε, δηὰ δῃ ἱπίγ. ψὩϊοΝ παιηθά οὔἱν ΕΖγα αἰὰ ποῖ βυἱξ δῇ 
εὐϊίοτ ψ8ὸ Κερί Ἔνεσ ἴῃ πιϊπὰ ἃ τεϊυγη ἔτοπι οδρίϊνὶγ. ὙΒε βορεδίορν 
δᾶ8 θδεῃ δα ἀο δρραγθηιν ὉΥ βίαρψεβ, Εβά. βανίηρ ἃ Ὀσίδίεσ ος 1μδη 

ΝΤ'., δηά {δὲ ἰδξίζογ Ἄνθη βεΐπρ 1655 [11 [8δη Ὁ. Τῆς ἱπβοσίΐου οἱ 15 
ΦΕΠΘΔΙΟΩῪ πιδάς πεοεββασν {μὲ γερειἰοη οὐ Ἢ ΜῊ ἰῃ ν.5, Ἐδβαὰ. μδ8 
δοης ἔυγίμο δηᾶ δά δὰ 4 νῦ. ἰῃ ν.. Α οοτηραγίϑοηυ τι Εϑὰ. 5ῃονβ 
1δαῖ {μεγεὲ μᾶβ8 δε ἰδιηροσγίης ψ ἢ (ἢε ἀδίεβ ἴῃ ν. (-. [Ιἐ 15 ἀἰδῆςυϊς 
ἴο ἀεϊεγμίης τ Βοῖμοσ “δος. ἴο ἰῃς σοοὰ Βαηά,᾽ εἰς., ἰῃ ν.", 5 δὴ δ.- 

οἰάοηΐϊδὶ τερει οι, ἃ κοοά ἰεχί, οσ, 88 Εϑά. βυφρεβϑίβ, στοὺς ἰπ θοᾺ 
(Δ 363. 

11 ἰβ ἀρραγεηΐ {μαὶ ἰο (δὲ βίογν οἵ Εζγα ἵβεγεὲ νγὰβ 8 οτίχιῃδὶ δπὰ 
δίπυρίε ποῖς οὗ ἰηῖτ. [ἢ (ἢ 5 41} ει ρ. νγγδ8 ἰδ ὑροπ ΕΖγα᾽β τηϊββίοῃ δηὰ 
ΡΟη Πιΐβ8 βίπεββ ἴογ ἰΐ8 δοοοιαρ ἰβῃτηεηῖ. ΤῊΣ πηδίεγίδὶ, 1 ἰβ σις, ἰ5 
ἄγαν τοι ἴδε θοὰν οἵ {πε παγσγαίϊνς, δαὶ [μδὲ 8 σεμογα!ν (δε οδϑε τὶ 
ἰπιτοάδυςεοπβ. [π᾿ ΤΥ ορίπίοι, [818 ογξί πὶ ἱπίσγ. ἰοὴς ῥγεοεάθαὰ ἴδς 
εὐϊείης οἵ ἴῃς Οῃσ. νε ποῖς ἰμαὶ {με ττὶτοσ 885 Ἄς εῆγ ἴῃ πὰ τδς 
ἱπίγ. οἱ 186 αν. 

Ὑδδὶ {με ζεπεδίοσυ μᾶ5 Ὀεεῃ ββονεὰ ἴῃ 15 ἀϊβοϊοβθὰ πιοϑὲ ρἰδί εἶν ἴῃ 
αἰ, πβετε νὰ Βανο: σπᾶ αὔιον ἐδεϑε ἐπὲπες ἐπ ἐδο γεΐρη οΓ Ατί. ἐκε ἀὶπα 
οἵ Βαδ., Εεγα εμῦ μι} ἴγοηι Βαδ. Ἐστα ἰδ σον οἵ ϑεγαίαΐ. ... Τλαὶ 
να τοομί με ἴγοηι Βαδ. ΑἸ] (δε ἰοχίβ 5ῃοῦν εβογὶβ ἴο ρίεος {δ πιτα- 
εἶνε Βεῖθ. Τῆς ζεποϑίοσυ τλδὺ Βᾶνε θθδη ἃ τηδγρίὶπδὶ ποῖς, δηὰ {με 
18 οἶαυκε (οἸ]ονίης ψου]ὰ θὲ τερεδίεα δέϊεσ ἰξ μαὰ γοΐ ἱπίο ἰῃς ἴεχί. 
ΤΕ δά άϊοη πᾶν πε] θῈ τμ 6 πόοτγξ οὗ (86 (γ., Ὀυϊ ἴῃ Ηἷ5 σεπμεδαϊορίςδὶ 
1800 6 βοπς ἤδηιθ8 βᾶνε ἀτορρεα ἔτομι οἵ ἰεχί. ΤΏ σϑᾶϑου ἴοσ πιοβὲ 
οἵ {με δα ἀδὰ χηδίογίαὶ 158 (δὶ γῖν οονίουβ. ΤᾺΘ ρδβϑϑᾶσο 15 πιυςὶ ἰδίος ἔμδη 
Ἑ., Βοννογ, 85 ἴῃ βίγεβϑ ἰ5 ἰα'ἃ οἡ (ῃς ἴανν. 

1. κι) ΕσραςΒ, ΕζραςΑ, Ἐπά. μ88 προσέβη Εσρας, ὦ" ἀνέβη Εζρας, 
4 Ἐϑ4. αεοεεὶ! Εξάγας.---δ. ΚΝ 1.55] ὧν Ἐβαἵ τοῦ ἱερέως τοῦ πρώτου, 
Ἐ94.8 τοῦ πρώτου ἱερέως, ΟὍΒΑ τοῦ πατρῴου, δΔῃ 84]. ἰπ Ῥτον. 27}5 ἀπά 
τεργεβεηϊτίης 2Ν: οἱ βογνῖϑε ἰδ 8 ἰουπμὰ οἷν ἰπ Αροςσ. Ἐ σασεγάοίες αὖ 
ἐμΐῆο, 3 Ἐϑὰ, ῥγίηιξ σασεγάοίες. ΤῊΣ πογάβϑ Ὀτίησ οὐὐ ἴδε ἰάεξβα νεγῪ 
"Ὰ}} ([μδὲ Αδγομ νγαβ8 ἴδε ἔδίθεσ οἵ ἴμ6 ργίεβε ιν ογάοσ.- --θ. ΚῪΡ ΜῈ οἱ. 
45. τ (ἀά5 το (5 ἐκ Βαβυλωνος δῃὰ ἴπδῃ τεροδῖβ Εἴζρας υἱός κ. «. λ. 
-ππ)Ὸ] 86ετβ 530 οἰ θΠ Εν εχραἰηθα ἔγοπι ἼΠΟ, ““ἴο μδβίθη," διὰ ἰο 
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δᾶνε ἴδε πιηρ. φωΐοξ, ἃ 5εῆβε δρρὶϊςδῦ]ς ἰῃ (ἢ ΟὨΪν οἴ μοῦ ὁσσυγτθηςαβ οὗ 

τὰς ποτὰ, Ρ5. 45) Ῥγον. 22 [5.ὄ τ6ν. Μάϊον (45. μ. Ἐπ.) σοτάραγεβ 

Ἐκγριίδη "παλίγα, “σΔρ8 0 ]ς." Φ Ἴεἶνεβ ἃ νατίεἰν οἵ τεπδεγίηρϑβ: ταχύς, 
οξύς, ΕΞά. εὐφυής; Ἦ υείοχ, 3 ἘΞΑ. ἐπρεμίοση5.---Ὁ}»"}} ὦ ὅτι χείρ, ἱ. ἐ., 
Ἢ Ὁ,50 ν.". Επά. μα8 ἴῃ ν.": καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς δόξαν, εὑρόντος 

χάριν ἐναντίον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἀξιώματα αὐτοῦ, ἴῃ τεδάϊηρ 12 85 
πϑῦ, νἱἷν 88 Ὁρ, ὉΠῸΝ 858 ὉὉΝ, δηὰ Πγην 85 1Π ΝΙΌ.---Ἴ. ὉΠ] ὦ ργεῆχεβ 
ἀπό οοττεςῖν, βἰπος {πε ραγι εἶνε 5Βμῃου]ὰ 6 υϑοὰ τὴς Θδο ἢ ἢ.; ἰΐ58 δὸ- 
ϑέηος δείοτε ἴδε ἰδϑὶ ἰἤγοα ποι ἴῃ 41] ἰοχίβ βυρροϑίβ δἰ γ σαγαὶθβϑ- 
π688 οὗ ἰδ. (τ. ΟΥ πΊοσα ὑτοῦ. ἃ ἰδίεγ δαάϊεϊοη.---ὃ. ν 2} ὦ Ἐ Εϑά τὰ. 
ἸΝ2) Πεῖὲ δὰ ν. ".--- 29] Ἐπϑα.58 δεύτερος, θυΐϊ (58 οδοτβ νεσὺ {{||6 

ΒΕΙ͂Ρ, υμΐεββ ἴοσ Ἦν ε.᾽8 ςοη͵εσίατε (μὲ τα ββουϊὰ τά. 271} γοᾶγ.---θο 
5 Ἰδοϊκίῃσ ἰπ ΦὦΒΑ ---ποροῦ Ἴον ΝῊ] ἰ8 αἰδίσυε; ΟΡ τυμβ: αὐτὸς ἐθεμε- 
λέωσε τὴν ἀνάβασιν ἀπό, ἱ. 6., Ἴ), ἃ τεδϊης χεπογα!ν δοςεριοά, ἀπά ἰη- 
τεγργεϊθα “με θεζᾶῃ {δε 7ουγμευ ἔτοπι Βα." ΒΒ. εἶνεβ 5εῆϑε “δρ- 
Ροΐπι᾽" Βεγε. Εϑβά. μα5 ἐξελθόντος γὰρ ἐχΒ, ἸΔοκίηρ π2".--- .. 2] Ἐδβά. 

χατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτοῖς εὐοδίαν καρὰ τοῦ κυρίου ἐπ᾽ αὐτῷ: αἀο΄. ἰο ἐπ 

ξοοὰ )ομγνόν εἴοεπ ἰο ἐδόηε ἔγοπι (δε Πογά ἰο ἀὐπι, [με αϑὲ ἔνσγο οσὰβ μ6- 
ἵπρ δἀἀθὰ 88 ἃ οογγεοϊΐοῃ ἔτοπῃθῃ ΜΎ'., δηὰ Ἰδοκίῃης ἴῃ Ἀ.---10. 1.25] ὦ 
ἔδωχενβλ, ἡτοίμαζε, Ἐπὰ. τεράβ: ὁ γὰρ Ἔϊζρας [Αψαρας8] πολλὴν 
ἐπιστέχλην περιεῖχεν εἰς τὸ μηδὲν παραλείπειν τῶν ἐκ τοῦ νόμου κυρίου καὶ 
ἐχ τῶν ἐντολῶν [πρὸς] πάντα τὸν ᾿Ισραὴλ διαχώματα χὰι χρίματα. ἴῃ 

Ραζὶ {ῖ5 ἰβ ἰγασεδῦ]ε, γεϑάϊπρ ΠΣ Π)Ν2Π ΟΣ 122} 55. 4 Ἐθά, 5ῃονβ 

ἔυσίδοσ οοττεςιίοη το ΜΎΤ., τεδάϊης δὲ δηὰ: εἰ ἀροσμῶο τρπίθεογςανε 
1ογαεῖ οαπεηρ πε έσηι εἰ ἡμάϊοΐμη, 

1126. ἘπᾺ, 853, ἼΠο εὐϊοΐ οὗ Ατίδχασχαδβ. 

Οἱ 41} [δε οβοῖα! ἀοσυπιοηῖβ ἴῃ ουσ θοΟ 5 Ἐ18 ομβ δσουϑεβ (ῃε σγεαῖ- 
68 βυβρίςΐοη, [ἰ ἰ5 ἀϊβῆσυϊε το Βεϊΐενε τμδὲ (ἢς Ῥετβ. Κίησ του] Βεβέουνγ 
0 ςἢ ἰτωτηθηβ6 στδηΐβ Ὡροὴ ΕΖγα, ἱποϊ υἀϊηρ 6. Φι4ο,οοο ἰῃ οδ3}; ἱπάοεὰ, 
1 [5 ἱπῃροβϑίθ!ς ἐμαὶ ἘΖγα, σοϑα ρυγροβε νγγᾶβ ἴῃς ρσορεγ ἰηβεϊαϊτίοη οὗ 

ἴδε ἔετρὶς τἰξυδὶ, βῃου ]ὰ ἡθϑᾶὰ δὴν βυςῖ 80πι.. Ιὲ 18 ἀρβοϊυϊεῖν ουἱ οὗ 
ἴλε αιεβείοῃ ἐμαὶ 80.0ἢ} ἐπούτηοιιβ ρουγοβ γεσα οοηζεγγθαὰ ὑροη ἃ 7ενν- 
58} ΡΓ., πιδικίησ ᾿ἰπι γεα!ν [ῃ6 βυρτεπια δας βογίεν ἰῃ ὑμῈ Βοος ϑγτίδῃ 
Ρτγονίπος, ἢ ρόνγεῦ ἴο ἱπηροϑα ὄνθα ἴδε ἀθδίῃ ρεπαὶίγ. Τῆς ἄδογοα 
͵5 ἀνθ ἱποοηβίβιθης ψ 1 1156} ἴῃ ἘΠἶ8 τεβρεςῖ, ἴοσ ἃ ρατὲ οἵ ἰξ δυϊμογίβεϑ 
186 Ῥεῖβ. οβίοοῖβ ἴο ῥὺ ΕΖγα πηοπεν, δηά {πθη μα '8 οἰοίοα ψῖἢ ἃ 

Ρονεῦ [Βδὲ πουϊὰ μανε ἐπαρὶθὰ πἷπὶ ἰο ἀΐβρίδος ἔποπὶ ἰΐ Βα 84 Αΐ. 

Μοτγεονεσ, ἃ ἰαγε ραγὶ οἵ ἴῃς ἀξοσεε 18 δεν δὲ νατίδπος ἢ (Ὡς ποσὶς 
οἵ Εζτα, σις 18 ἀεβοσ θεὰ τ] τιογε ἔυϊμε88 Ἐμδῃ δὴν οἴμεσ ὄνθηΐ ἴῃ 

τιῖ5 ρετίοά. Ὑετε 'β ποίΐ ἃ εἰπὶ ἱπ (δ ψμοῖὶε βίοσυ (μὲ Ἐμΐ5 ρσ. ὄνὲγ 
τερεῖνοά 848 ΤΟΝ 88 ἃ Κίά ἔγοπι δηγ ἔογείστε τ βαΐενεσ. Ης 868 

δι ἰπιθ6 5 ἐμδὶ Βς που]ά ποῖ δϑὶς ἐνβὴ ἃ συδγὰ ἔγομι [86 Ῥεσβ. ἰίπσ, ὙΒετα 
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͵5 ὯὩο πἰηξ οἱ δὴν ἱγοπιεηπάουβ 5δογ ἤςε5 βυςἢ 85 τὸ βου! μανε Βεαγὰ οἵ 

1τ8ς Ἰεαάεν μαά γοσεϊνοα βυςὰ ογαὶ ἀοηδιϊοῃϑ. 
Εξζτὰ ἰβ πεσε εἰοί βοὰ ψῖιἢ 41} οἱ ἰῃς ρονγεσ οἵ ἴδε Ῥεῖβ. Κὶπρ ἴῃ ἴδε 

ἡ Βοῖς οἱ ϑυτία, γεὶ ες γγὰ8 ὑπαϑὶς ἰο εθεςὶ ἃ βίηρὶςε ἀΐνοτοε ἐχοερῖ ὉῪ 
8 ρδιβεῖϊς δρρεαὶ ἰο ες ροορὶςβ. Τῆς οβῆςΐα! {{1|65 τ ῖς ἢ ἢς Ὀεᾶτβ ἄγε 
Βυμδ]ς ἐπουρῆ, ργ. δηὰ γεδάσγ οἵ {πε ἴανγ, ποι ῃΐησ πιοσε. ἀπά 1δοβς 

Ε{|ὲ8 σονοῦ Ἄνεγυτ ἷης {πδὶ μα δεῖν ἀϊά αἱ 7ετυβ. Νὸο στεαῖ τπονε- 

ταθδηϊβ οἵ Δηγ Κα σδη δ ἱγαςδα ἴο Ηἷπιὶ ἐχς. ἴῃ σοπηδοϊίοη ἢ ἐπε οὐἱὲ 

δηὰ σι τῃς ἰΙανσ. Ἐνεῃ ϑί8. βθεπὶϑ ἴο δεοερί {δε Ἰάεα ἐμαὶ ΕΖτα᾽β ἰδ 
Ὀεςδπιε ἴῃς ἰανν οὗ 1ῃ6 Κίηρς (Β7Τ.""). ὙΠετε ψεγε τὸ (Βίηρβ ἴοσ τ βῖςἢ 

Εζτὰ πεεάδα ἴμε δυϊμογίβαιίίοη οἵ Ατί., δπὰ ἵτο οὐἱγ: ὑμὲ ρεγταϊὶ ἴο 
ἰδίκε ἃ ςἀγάνδῃ ἴο [Ὄγιιβ., ἀπὰ ἰο πιᾶκε ἴῃς Τογαΐ ἴῃς ἰατν ἴογ ἴῃς [εἐτν- 

ἰδ ρθορίε. Νον ἴδεβε ἔψο ροίϊπίβ ἅγε Ἔχρ! ον σονετγεὰ ἴῃ ἴῃς εὐϊεῖ, 
δηά ἴ ἔπογε σσεγε ποίην οἶ86, πὸ οὔς σου] ἐνεγ Βανε αυεποησὰ ἴΒῈ 
δυϊπεητίεἰιν οἱ (Ὠΐ5 ἄξογεα. 

Οη δοοουπὶ οἱ δϑ σογκ ἰπ σοπποοίΐοη πὶ τ[Π6 ἰειαρὶς δπὰ ἰῃς ἴανν, 

ΕΖτα 5 εχαϊιοὰ δῦονε ὄνοσν οἱμεῦ σμαγαςίεσ ἴῃ (8ϊ9 ρετίοά. [π (δε 
Ρογίίοη οἱ Εβά. σιϊοῖ 45 οολς ἄονῃ ἴο υ8, Νεῆ. 5 ποῖ πιδηϊοποά. 
Τὸ τρδῖίκα ᾿ἷπὶ 88 σοηβρίουουβ 88 ἰαίες ἄσὸβ βϑυρροθοὰ Ηἰπι ἴο ὃς, {86 
ἰβίοσίς ϑουγοθβ ἀνδίϊδοὶς ἰο {86 Οδγ. ἢδανε θεεη ἰγεεῖὶγ πογκεὰ ονες. 

Ενίάεηςε οἵ (μἰ8 σοηϊεπίίοη δρουπάβ ἐνεσυῃετα. [Ι͂Ὲἢ τι ἷ5. ἰηϊεῖαὶ ς. 
οἱ δ[8 βίοσυν ψὰ ἢδνε δδιπάδηϊ ἰηϑίδηςεβ. Τῆς δᾶνος ψὨϊο 845 δε 
ταϑάς οἵ ἢἷβ πλδηηοῖγβ οὔεγϑ [υγίμεγ ργοοί, Τὸ ἀΐβροϑθε οἵ (δἷ5 εἀϊςὶ 45 
8 Ὑ80]ε ΌὈῪ ΓΔ] Πἰηρς ἰὰ ἐπε ἱηνεηιίοη οἵ με (Ὦτ., ἃ5 Τόγγευ δπιοὴρ οἴμεσβ 
ἄοεβ, ἰβ φυΐΐε υπηοοοββαγν. [{ 15 μβασζά ἴο 566 ψἣν ἴδε ΟὮγ. ΞΒῃουϊὰ μανα 
φτὶτεη ἴῃ Αγαπὶ. Τοστεν 5 ἀγρυπιεηΐ (πδῖ ἢς ἀοε5 ἴΐ ἴο φῖνε οοἴουγ ἴο ἴῃς 
ξεπυΐπεῃ 688 οἵ (πε ἀοσυπιοηΐ Ὀγεαῖκβ ἀντ ἴῃ νον οὗ ἰΒς ἔδοϊ {αὶ Βς 
͵8 ϑυρροβοᾶ ἴο μᾶνε πγίζϊεη (με εαϊςὶ οἵ Ον. ἴῃ ς. σ ἰῃ Ηδςρ., δὰ ἐμαὶ 
ἔνεὴ Τοστον δάμη 15 {πᾶὶ 186 Οἴοῦ Αγδᾶπλ. βεςιοῃβ δηϊδάδίε ἴῃς (σ. 
Νον ἰ{ τε ἀϊβϑεοὶ (818 ἄξογθε, ἃ5 Τόσγγου ἀἰβθοςῖβ (μὲ οἵ Πϑᾶσ, γγὲ πιδὺ 

Βηά ρετγίες εν ροοὰ δυϊβοσὶν ἔου ΕΖγαβ οουζτθθ. ὙΠεγε ἴ8, ἰπάθοά, ἃ 
δτοδίοσ εἰδδογαίίοη {Π8π ἴῃ οἵμεγ ββοϊίοῃς, θυΐῖ ΕΖγα τγὰβ ἴῃς μοῖοὸ οἵ ἰ(ῃς 

δᾷς, ἀῃὰ στγοδίογ ρίογβοδιίοη ψγα5 ἀειηιδηάθά, Τὸ Βπά ἴδε ογίρίπδὶ με 
Βανε ἄγϑι (με δᾶϑυ ἰδ5Κ οἵ εἰ᾿πιϊπατίηρ νν. "-3,. Ιῃ (ἢ 8 ραγί ἴΒεγε ἰβ 50 
ἀπυβυδ!ν οἴοβα δη δργοοηεηΐ Ρεΐτχεεη ΜΤ. δπὰ Ἐπά. 85 δοπε ἴο οδξεγ 

ξοοὰ ρτουπὰ ἴοτ 5υ8ρίοΐοη. ΤῊΐβ δστγθοτηθεηὶ 185 θεβϑὶ Ἔχρίαἰηθὰ 5 ἄυς 
ἴο ἴῃς ἰαςξ {μα {πε ραββϑᾶρε 8 ἰδΐεσγ [βδὴ [ῃς τεβὶ οἵ ἴῃς βεςϊίοη. Τῆς 
Ῥᾶβϑᾶρε ἴῃ ἰογπιὶ σοηβὶβίβ οἵ ἃ ἄδογεε ἴο ἰῃς ϑυτγίδῃ ἰγθαϑυγεγβ, δηὰ γεί ἴξ 
τὰπβ ἱπῖο {πε ἀεξοτος οἱ Εζγα. νν. "61. τᾶν θὲ οτγίρίπδὶ, θαϊ ἴμς οβῆςοτβ 

ψ ἢ πὶ ΕΖτγα τγὰ8 δι  μογίβοα ἴο δρροίπε ψγογε ποῖ εἶν] τυϊετβ. ὙῈῸ ἰεχίβ 
ΒΠΟΥ͂ υποεγίαἰηϊγ, ὦ Βανίπρς ““5ογὶβεβ᾽" ἴῃ ρίδος οὗ “")υᾶρεβ." ὙΤῇοθς 
ΟἰἾΓΕΓΒ γΕΓῈ ΠΊΕΓῈ δϑϑἰϑιδηΐβ ἴο "6 ἀρροϊηϊεά ἴο αἰά ΕΖτα ἴῃ Ηἷ5 γεϊ σίου 
ἀυξίεβ, αηὰ ϑυςἢ 45 ψὰ Ππὰ πογϊκϊηρ τ Ὠΐπι ἴῃ Ἰᾶτρα πυτίρετς, Να. 8. 

ὙΠε ΡυμίΞμπηδηΐβ πδηηθά ἴῃ ν. 8 γεγὰ ποῖ ἴο Β6 ἱπιροβεὰ ὃν ΕΖγὰ οἵ ᾿ἷβ 

δϑ55ἰΔηΐ5, θὰϊ ὈΚ {86 ῥγορευγῖν οοηϑι ἰυϊοα εἰν]! οΒῆσετβ ἴῃ [με 83δἴγαρυ. 
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ΤΈς οοπάϊίοη ἀσϑογθοα ἔμεγε μδαὰ δἰνγαγβ Βεϊὰ ροοὰ ἴῃ ὄνεσν ρατγί οἵ 
[δε Ῥεζβ. ετρῖγα, 80 ἴδ 85 ἴῃ ἰδῖν οἵ {πε Κίηρ 5 ςοηςεγτηθά. ΤῊΣ ΠΕ 
[εαΐαγε ἰ8 ἴμε οδἰϊχαϊίοη ἰο οὔαν ἴδε ἰατν οἱ Ὑδῆνειμ. ΤΗΐβ ἰανν ΕΖγα 

566Π15 ΔΙ  Πογίϑθ ἴο ἱτσηροβα οὐ ἴῃς [εν8. 
ΨΙτὰ τΒε τοὶ οἵ {πε ἄδογες {μογο ᾽β {{π|]6 οσσαϑβίοη ἰο ᾳυάγγεὶ. ΕἸΒΟΒ ΟΣ 

δοςερίβ 85 βεηυΐπε νν. 1218. 2. 1. Ὁ. δ [18 ρΓΕΒΌΡΡΟΒΕΒ ἴοο τηυςἢ δη)- 
ΡΙδοδέϊοθ. ὙΒεγα πιὰν πᾶνε θοεῃ ἃ {ΠπῚ|]Ὸ τεϊουςΐης μεγε δηά ἱβεσε ἴο 

δηΐαγσε ἴῃς σοποερίΐϊοη οἱ ΕΖτΓδ᾿β τηϊβϑίοῃ, Ὀὰϊ τνβδὶ ἰΐ σϑα!]ν διπουῃῖβ 

ἴο ἰ5 πὲ ΕΖτα δά ἃ ἔγες βαηά ἰο θεξ 4}1 {86 πιόοπεν με οου]ὰ ἴοτ βδογοά 
Ῥύγροβεβ, δηὰ (Παὶ 8 δϑϑυγθαϊν ποῖ Ἔχίγανασαηϊς ἴῃ [15 οἰαΐπηβ. Ν'. Ὁ 5 
ποῖ αυϊίε 50 παίυγαὶ, δῃὰ γεὶ Οτίεηίαὶ Κὶπσβ γεγε οἰΐεη ποῖ ἄνεσβε ἴο 
ἀοίηρ ἰἰθεγαὶ τπΐρϑ ου ρᾶρεσ. ἘΝ ἴπεϑ5 ἴῃς ζοϊὰ Ὀγὶςκϑ 50 ἔγεεὶν ἱπίογ- 
οἰδηρεοά Ὀεΐψοεη ἴῃς οουγί5 οὗ Ἐρσγρίὶ δῃὰά Βαῦ. ου ἴδε υπὶπιρεδοθδθ]ς 
ενίάεπος οὗ {ῃς ΤΕΙ]-Απιάγηᾶ ἰεἰΐετβ. Ὑεὶ [ἢς Ἐβά. ἰεχίβ βᾶν μαὶ Εζγα 
ΤΑΔΥῪ ἴδ κε ἔγοπι (με τογαδὶ ἰγεαβυγυ, ργεβυσδοὶν ἴῃ ΒΔΡΌ., {86 νεβϑαὶς ἴοσ 
186 Βοιιβε οἵ σοά; ᾳυϊΐε ἃ ἀΐϊβεγεπὲ ὑγοροβίτίοη. ὙὯῈ νεγβίοῃ οἱ Ἐβά. 

ἀϊετβ 50 τηυςῃ ἔτοπι (με Αγαπι. {παὶ 8 ἰγαηβίδιίοη οἵ ἰῃς ἔογγηεσ 8 δρ- 
Ῥεπάσά, ον ψΐ]ε πε ἀεί !]οά νατίδηϊβ ἀγὲ οἰ ἴῃ ἴῃς ποία, [6 τιδίςεγ 

ψ}}} θῈ σταβρεὰ δεϊίεγ Ὁγ ςοηραγίηρς {με γτ58. 85 ἃ σῇοϊθ. Ατποηρ ἴδς 
αἰβετίηρς ἰεχίβ οὗ Εϑά. 1 βᾶνε Ἵσβοβεη ἐμαὶ νι ῖς ἢ 'π ἐδ οἢ ἰπβίδηοε βθετη8 
ἴο "ὲ Ὀεβίὲ: (11) Βιώ ἐδ ῥέγϑοη αῤῥγοασλδῖπε τοῆο ἀϊὰά ἐτ6 ὐἴἕηξ οἵ Κίηε 

Ανι., δε ἀεϊ νοεγεά ἐδ τυνἐἶπρ, τοδίος παά σονῖς ἴγοηι Κίηρ Ατγί. ἰο Εσγα {μὲ 

2γ. απὰ τοσάεγ οἵ ἐδε ἰσιυ οὗ ἐπε Ποτά, οὗ υἱοῖς (ὅε τμδ]οϊποὰ ἰδ α (ον: 
(12) ΧΚίπε Ανί. ἰο ἕσνγα {πὸ ῥγ. απά τεαΐάεν οὗ ἐπε ἴασιν οὗ ἐδ Ποτά, φγεείἕηε. 
(13) 4ππάὰ 1 μαυΐπξ α ῥγείεγεμοε [ον δεπευοί ον αοίς ἑαῦε ογάἀεγεά ἐμαὶ ἰἤοδε 
τοῖο ἀοεῖγε οὗ πὸ παίίοπ οὗ {116 7εῖς, οἵ {πεῖν σιυπ εἰφοϊίοη, απὰ οΓ ἐπε ῥγ. 
απὰ [εὉ. ὐἶο αγε ἴπ ομν ξἰηπράοηι, ταν ῥγοσεοά τοὐᾷ ἐδπεε ἰο ]6γμ5. Ας 

ΘΗ ἱδογείογε ας αγε φαρεν, ἰοἰ ἐἤεηι σοὶ ξοτίδ ἰορξείμεν, (14) ας 5εξηις ξοοά 
ἰο τ"6 απά ἰο (δε 5ευοη Κγίομάς σομημδοϊϊηρ ὐἕ πε, ἐκαὶ κὸν Ἰοοῖ αὔίεν ἐππ6 

τοείαγε οἵ μάαΐι απὰ «)ἐγμς. ἐπ σοοογάσποο τοΐδ ἐπε ἰαὶ οἵ ἐζε Γοτά; (15) 

απὰ ἰο σαν ἰ0.] ἐγ. ρίβις τολίοῖ 1 ἀπά πῖν [γἱεμάς ματε νοιυεά ἰο ἐπε Πογά. 
(16) 4ά αἱ! κε ροϊά σπὰ τ θεν τὐλίοῦ «καὶ! δὲ [ομπὰ ἴπ ἐπε ῥγουίηος οὗ 
Βαῦδ., [ον ἰδε ]ογά αἱ ]εγμδ., τὐὐμἶ ἐμαὶ τολίοῖ ἰς ρίυεη ὃν ἐδα παίέογις 707 
ἐλε ἰεμεῤίς οὗ ἐδ Τοτὰ ιυλίοῖι ἐς ἐπ 7] 6ἐγδ., (17) 5λαὶ] δὲ οοἰϊεοίοά, ἀπά ἐδ 

κοϊά απὰ Ξϊθον [ογ διε απά γανις απὰ ἰαπιὸς απὰ ἐκε ἐπίπρς τοπίοῖ κο οἶα 
ἐδεηε, ἐπ ογάεν ἐπα ἐπαν παν ΟΠ767 δαογὶβοες ομ ἐπε αἰϊαν ο κε Τιοτὰ τοἱϊοκ 

ἧς ἔμ ]εγς. (18) Απά αἱ! ἐδαί 5φεηις γἱρὴη ἰο ἐν ὀγείδγεμ ἰο ἄο ουἴᾳ κε ροϊά 
απὰ εοἰϊοεν ἰοἱ {! δὲ ἄοπε, αοο. ἰο {δε ευὴΐ οὗ τ[Ὡγν σοά. (19) Α45πά {κε Ξαογεά 
νεσϑεὶς τυδίος σγὰ εἰθοπ ἐἶοα ον ἰδ βεγυΐσε οὗ ἐδε ἱεριῤίς οὗ ἐξ ν Οοά τολίοῖ 
ἧς ἤπ 7 εγηδ., (20) αμά {δε γεσί υδμαίευεν 5 αἱ! σονιο ἰο ἐδδο [ον ἐξε φεγυΐοε οὗ 
ἐζε ἐφ ῥὶς οἵ ἰῃν Οοά, ἐδοι πα] ἰαξε ἤγονε ἐδε γογαὶ ἰγεασινγ. 

(21) Απᾶ 1, Αγ. κε ξῖμρ, εἶνε ογάενς ἰο ἐΐε ἰγεασμγοῦς οἵἩ δγγία απᾶ 
Ῥμαηίοία, πα] τυδαίεοεν Ἐτγα {δε ῥγ. απά γεαίεν οὗ [δε ἰσῖυ οἵ [ἀξ πιοσὶ δέρῃ 

Οοά ἀενιαπᾶς, τα] δὲ τογμριοιισῖν είοεη ἰο δἶηι, (22) μῦ ἰο α πμπάγεά 
μαϊενς οἵὨ Ξἰϊοεν, ἰἐκειυῖδε πὸ ἰο α ἀμπαάγοά (ΟΥ οὗὨ τυλεαί απὰ α πιεπάγεά 
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δοί!ϊες οὗ τοῖπο. (23) Απά αὐ. [0 ἐδε ἰαιυ οἤ Οοά, ἰεἰ εὐεν νίκης δὲ ἐοπε- 
}ιοιοά [ον {56 νιοδὲ κἰγᾷ Οοά ἐπα! ἰβεγε δὲ πὸ ὠταιῇ ἀρξαϊπεί ἐκε γεαΐπε οὗ 
ἐκε εἰπε απὰ οἵ ἐἰς σοης. (24) Αμά ἰο γοις ἐξ ἰς σαϊὰ {κας ἰο αἰϊ (κε ῥγ. απ 
1μυ. απὰ εἴπρεῖς αμά ῥοτγίεγς απὰ Νείδ. ασπὰ ϑογὶδες οὗ ἰξε ἱεηερίς, ἱμεγε 

“καὶ! δὲ πο ἰγίδιάε πον οἰδιον ἱμεροσίοη, σπᾶ πὸ οπε σκαὶ κανε αἰὠμλοτῆν 
ἰο ἰαγ απγίλίηξ προ ἰάεηι. (25) Ανὰ ἰδομ, Εσγα, αοοογάϊηε ἰο (“ες τοϊσάονε 

οἵ σοά, αῤῥοῖν ἡμάξες απὰ τεαρξίπίγαίες ο[ ἰβοτε τόλο ἔποῖ ἐπε ἴσιν ἐξα! {πΕ 
“παν 7μάρε ἵπ αἱ! δγγία απά Ῥμαωπίοία; απὰ αἱ τοῖο ἀο ποὶ ἀπσι [κε ἰαὶο 
οΓ ἰὴγ Οσοὰ ἀο ἰδοι ἰοαεῖ. (26) Απά αἱ! ας πιαηγ ας ὁ[αΐ! ἰγαπργεθς ἰκε ἰστν 
[οἵ τὴν σοά δῃηὰ οἵ {δε Κίπᾳ] «λαὶ! δὲ εἰγίοἱν ῥμησμοά, τοκείλεν ἐξ δὲ ὃδγ 
ἀεαίδ, οΥ ὃν ἰογίμγε, οὐ ὃν βηές, οὐ ὃν δαπὶσππιοη. 

11. ΤῊΪβ νεῦβα ἰ5 Ηβῦτεν δηᾷ 15 ([ἢς Ομ τγοηίο!εγ᾽β ἱπιίτοάυςοῃ 
ἴο [86 ᾿ἰοζίεῦ ψ ῖοἢ ἰ5 ἴῃ Ατγαπηαῖς.---ΟΟγ οἵἹὨ {δε ἰοἰέετ), οἵ. 41} 
55, Το ντὶϊεγ οἰαἰπη5 ἴο Βᾶνε δῃ δυϊπμεηίὶς ἀοσυπιεηξ Ὀεΐογε 
μιπ|.---Τξ βογίδο, ἐμ6 ϑογίδε οὔ {δα τυογάς οὗ Υ᾽ αἰπυεὴ᾽ 5 οοπρπαμά- 
"|6η5]. Ιῃ ῥΐἷδςς οἵ “βεγίδε," Ἐβά. ἰπ οπς ρίδοςθ, ὈΥ͂ ροϊπίπρ 
ἀἸΒογομν, τοδάβ “ θοοκ.᾽" 

Ιῃ (818 ν. 3 Εϑά. [458 δῃ ἰηξογεβιίηρ ρἷυ5: δι ἐδοσε αἀῤῥγοασδέπε τἷο 
ἀἱά κε τον περ οἵ Κίης Ατί., ἱκὸν ἀεϊνεγεά (ἤε τονε τολίοῖ πσὰ σονες ἤγονε 
Κίηε Αγι. ἰΙο Εσγα, ἰξε ῥγ. απά γεαάεν οἵ ἱπὸ ἰατ οἵ ἰλε Γονὰ, οἵ τολίοῖ ἐπε 
διδ)οϊπερὰ ὶς α ζοΡγ. Τὶ 8 ἱπῃροββίθ]ς ἰο {μἰπὶς 158 ἱεχὲ δπῃ ἱηνεπίϊοη οὗ 
ἐτδηϑίδίοσβ, δπὰ γαῖ ἰξ 8 γαῖ με βἰαγι]Π της ἴῃ ἰ(5 ἱπιρὶἰςδιΐοηβ; ἔοτς ἰξ τὲ - 
ν 85 υἱαἰηἷν ἃ δεσίππίηρ ἐπὶ »ιράϊας τες. Τὰ οἴμο πψογάβ, ἐμῖ5 ράβϑϑασο 

88 Ὀγεζεάθά ὉῪ δῃ δοοουπΐ οἵ (ῃ6 Ψὰν ἴῃ ὙΒοἢ ΕΖγα οδιαϊηοά Ἀΐ5 
δνουγ ἔγοπι ἱῃς Κίηρς, ἃ παΐυγαὶ ραγὶ οἵ (δε βίογυ; ς΄. ἴδε βίογυ οἵ ἴδε 

Τῆγες Ὑουΐ 5, Εϑὰ, 3,4 ἀπὰ Νέα. ἵ, 2. 1 ἀρρεᾶῦβ ἐμαὶ Εζγα ν͵ἃβ ποῖ 

δὲ ἴῃς Ῥεσβ. οουζτὶ ἤδη {πὰ ἀδογες ττᾶ5 ἰβϑυθᾶ, μαὶ {πᾶὶ ἰξ νγὰβ Ὀγουρδς 
ο δἰπὶ δἱ {με γίνεσ Αβδνὰ ἰῃ Βδϑ. 

12.268. ΤΟ Ιοἰίος.---12. Οσοὰ οἵΓἩἨ βεανοη), υ. τ3; Ἐβά. τεδὰβ 
ἐμε Τογά.---ενίοοί αμπὰ 50 {ογἱμ] ἃ5 ΑΨ. 15. ποῆϑεηβε. ΒΥ ἃ 
βσῃς ἐπιεπἀαιϊίοη μὰ ρεῖ (ΠῈ τὰς 8εηβα, ῥεγίεοσ! ῥεαοε. Απά 
ποῖῦ, σοπλΐηρ ἴο 186 τοδὶ Ῥυπίῃο55.---18, 7: 21} οι ῥίγε]. Ζτα ἷἰβ 
ἔτεα ἴο ραῖμεγ ἢΐβ σαγανδῃ ἴτομ δὴν μαζί οἵ ἴῃε ναϑὲ Ῥεγβίδῃ 
Κίηράομι.---14. Τῆς ρυγροβα οὗ ἘΖγαβ πηϊββίοῃ, 8 πηϊββίοῃ βὰρ- 

,. Ῥογίοα ὃν ἴῃς Κίηρ δηὰ [5 βανεὴ σουῃβοιοσ (ο,. ἴμῈ ϑενθῃ 
ΡΙηοεβ, Εβί. 118), ψὰβ ἴο ἱηνεβεσαίς [ῃ6 σοπάϊτιίοη οὗ Τυάδῃ, 
Ῥυΐ ἔτοτῃ (ἢξ ρΡοϊηΐ οὗ νίενν οἱ ἴμε ἰὰνν οὗ σοάὰ ψΒῖο ἢ μα οαττίοα 
σὴ Εἷπι; (Παἱ 15, ἴο 566 βοῖμοσ [ῃ6 ὰνν νγᾶ5 δηϊογοθα οσ ποῖ. 
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-16. δήϊον απὰ ροϊά], Ἐ54. γέξι5 [ογ ἐϊ6 1ιογά τοὐίοῖ 1 αμᾶ τὴν 
{γἱεμάς παῦε νοιυοά [ὁγ «7 ἐγμδαίενι). ὙΤῊΪ5 ἱτηρ 165 ἰμαὶ ΕΖΓγα᾽ 5 τηΐ5- 
βίοῃ ν)ᾶ8 ἴῃ 50π16 ραγί ἀυε ἴο ἃ νοῦν (άΚϑὴ Ὀγ {86 Κίηρ, [Βς σοῃ- 

αἰίοηβ οἱ ψ οι μα Ὀδεη 1 8}1|ςὰ. ὟΥ ε πιᾶν σοιηραζα ἴῃς ἀρρεδὶ 
ἴο ἴῃε νον οὗ Ὠατιβ, Εβα. 4435-, ὙΒῈ εχργεβϑίοη “νον ἰ5 
ΒΙΓΟΠΡΕΓ {π8η ἰῃ6 Αταπλαῖς “οβοτγεά."--Τε Οοά οἵ Τςγαοὶ τυῆοξα 
ἀιυοϊϊηρ-ρίασε ἐς ἐπὶ Χεγμδαίοη). ὙΠῸ ἀνε! ]ηρ- Ιαος 15 βι ΠΟΥ 
186 ἰεαρὶς; θυΐ [Πὲ πηδθδηΐηρ 15 ΤΊΟΤΕ σοι ργθμθηβῖνα μη ἰμδῖ: 
7Ἔγαβαίθπι 5 ἴμῈ ρἷαοε Ὑδῆνεμ μαὰ 5εϊθοίθα 85 ἢἷ5 δροάε. 
ΤὨε 5ἰδίεπιεπὶ ἰμεγείοσε βθονβ ἃ ἀἰβίίηςι 76] 5} οο]ουγίηρ.--- 
16. ΑΙ εἴ οἰϊθον πὰ ροϊά ευὐηοῖ; ποις 5πα1} βηά ἐπ δις τυποῖο ῥγου- 
ἑμοῖ οἵ Βαδγίοη]. ΤῊΪΒ 15 ποῖ αυδ θεὰ Ὀγ 1ῃς [ο]] νης τψογάϑ, 
βίησα 186 νοϊυπίαγν ρμἱ 5. οἱ (πε Ρβορῖὶε δηά ῥγίεβδίβ. ἅτε αυΐΐε 

ἀϊἰδείηςι. ἘζΖτγα [88 ἃ τονΐῃρ σοῃ} 55] 0ῃ 50 ἔδγ 85 γί βίῃρ' ΠΟ ΠΟΥ 
15 σοποογῃεά. 

Ἐν ]ε ἐχρ δίπβ ὈῪ βανίης {μαὶ [Π6 πεῖρῃρουτβ οἵ (ες [εἐτγ8 πουϊὰ φἸΔαἷν 
δϑϑῖσὲ {βεῖγ υπάετίακίησ. ϑ΄εζ. βυρροβεβ ἴἃ ἴο θὲ 8 ἼἽοπιρυΐίϑοτν ἰᾶχ 
μι ῖς ἢ Εσγὰ μά {δε σἰρῃὶ ἴο ἰενυ ὑροῦ 76 ῖβι ρσορεγίν ἴῃ ΒΑΡ. ϑεῖβ. 
οοπίδηδβ ἐμαὶ (815 ΠΊΟΠΕΥ ΟᾶπῈ ἴσοπι [6}8, βίῃσθ 835 ΠΔΙΏ65 ΟἿἹῪ Κίην, 
ΤΟ ΒΕ ΙΟΣΒ, ὑτίηςαβ, πὰ 8}1 1βγαθὶ ἃ5 οοηἰγίδυϊοσβ. Βογίμ. {μῖηΚ5 18 ῖ5 
εἰ οἀπιθ ἔτοπι ἰογείζηεσβ, ἀπά ἰΐ Ἔἐχαοίῃθβϑ 18 ἰηβίϑίθαά ὑροῦ, ψὰ τιϊσῃὶ 
ἰδεπεῖν {815 “Απαὰ νῖῖὰ τς αἴξ οὗ τῆς ργίποοβ, ἐβουσῃ [ΒῈῪ ἃγε ποῖ 
ταδηςοηδὰ μετα. [Ιἢ βρίὶΐε οἵ ἢἷβ δητραίην ἴο δ] θεπβ ἴῃ Τυάδη, ΕΖγα 
ταῖσῃι Ὀς6 ψ Πρ ἴο τεσεῖνε σποηον ἔτοπι {μεπὶ. Βαϊ 411} βυσγχοβίίοηβ ἴὸ 
εχρίαἷπ ἴῃ6 τπομευ ονεγίοοξκ ἐπε ἱτουδίεθοσις πογὰ ““δηά,᾽" Ἐς ἢ το- 
εὐτ5, ΌΥ ἴδε ψᾶν, ἴῃ 835, ἀηὰ 15 βυρροτγίεα Ὦν 41] ἐεχίβ δὰ ντβθ. [Ἃἢ 
Ἐπὰ. τὲ ταϊρμξ γεπάσογ: αἱ ἐλε γοϊά αμὰ εἰΐοεν δοϊοπείηρ ἰο ἐπα Ποτὰ οὗ 
“σσις. τολιϊοῖς ἐαη δε [ομπὰ ἐπ ἐλε ῥγονΐποε οὗ Βαδ. Ἑτοτὰ τμἷ5 τὰ κεῖ δὰ 
επί γεν ον ἰάεα. ΤΈΘ ἰεπιρὶε δα θοοη τερεδίθαϊν ρ᾽υημάεγεὰ ὃν 45. 
δηὰ Β60. Κίηρβ, δηὰ [με Ὀοοΐγν οαττιθὰ υἱεἰπχαίεῖν ἴο [οι ρ]ε5 δηα ραΐδοθϑ 
ἴῃ Βα0. Νον ΕΖγὰ ἰ8 δυϊμογίβεαά ἴο ἴδε Ῥδοκ 411 οἵ (δὶ 5ροῖϊ! πϑίς 
δα οδὴ βηά. ΤὨΪϊβ πιᾶκοβ (86 ραβϑϑᾶψε ἰῃῖε Πρ Ὁ ]ς, δὲ 411} ἐνεηΐβ, δπὰ 

τηᾶίκεβ βοοά βδεηβ86εὲ. [1{ ἰπαὶ ἰ5 [86 γἰσῃξ οοποερίίοῃ ἰξ βρεᾶκβ ἴογ (88 
δυςβεηεοῖεν οὗ ἰῃς ἀξοτοα. 

Τὸν ἐδ μοιδε ο[ Οοά τοῖο ἴον υπίοἢ!] ἐς ἐτι 7 ογμδαΐθηη). Τὴ Ατασηδὶς 
11 15 ποῖ ροβϑβίθ]ε ἴο (611 ψ βεῖμοῦ 1ῃς τεϊδῖϊνε βίδηβ ἴογ “πουβε᾽ 
οἵ “Θοά’"; ΟΡ Δ Ἢ μανε ἴογπιεγ, "' ἰδιεσ, ἔου ἴῃ Οτθεκ δηὰ 1 δἰϊῃ 

{Πε αἰ ποξοη πγιβὶ θ6 τηδάς, ς΄. 14.---ἰ᾿Ἰἧἠ7. Τλαί ποις πιαγοί [αἷ}- 
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μεν δεν οἶδ ἐδ πιοηθγ}}, βϑῃονίπῃρ μὲ [Π6 ρυγροβα ἴοσ ψῃῖς ἢ 
ἰξ ννὰ5 Ἷο]]εοῖϊθα ννγὰ5 186 ὑσόοροσ ἰηϑευςτίοη οἱ {πε οὐ]τι5.--- Βρἰ- 
ἰοοῖς, γαηιδ, ἰαηιδ5], [(Π8 βᾶτης δηΐτηα]β ([Ἰδοκίηρ {Π6 ροαΐβ) παπιεὰ 
ἃ5 οἤετγεά αἱ ἴδε ἀεαϊοαιίοη οἵ {Π6 τεπιρ]ο, 617.---ΑπὦώΦ ἐμεὶγ πιεαΐ 
οἤεγίηρε απὰ {πεῖν ἀγίπξ οβογίηρ5), ἰμαὶ ἰ5, ἴ[ῃοϑε ψῃῖςο Ρῥτορ- 
ΕΥῪ δοσοιηρδηϊθα (ΠῈ δηΐπηδὶ βαοτίῆςοβ, Ὁ. Νιι. 1.51-, Ἐπά. μα 5 
τρογεὶγ: σπὰ ἐκοσς ἐἐῖπες τοὐροἷ; ἀσοομβῥαην ἰδορι.---18. Βαϊ 4}} 
186 ἸΏΟΏΘΥ Μοῦ] ποῖ θῈ τεαυΐγοα ἴος βδογίῆςοβ, ἱμογείογτε με 
ΒΕμεγαὶ βἰδϊοιηθηΐ 5 πιδᾶς {μαὶ ΕΖγα δηά ἢἷἶβ Ὀγεΐβσγεη ({ΠῈ 

Ῥτἧεβί8) πᾶν υ88ὲ ἴῃε Ὀδδηςα οὗ [6 ΠΊΟΠΕΥ 85 ΠΊΔΥ 566Π| ἴο {ΠῚ 
δοοά; Ὀυΐ [μαΐῖ ἰξΐ νγὰϑ ΟἹἹῪ ἴο Ὀ6 υϑεὰ ἰοῦ βδογθά ρυγροβεβθ ἰ5 

ββοψῃ ὈΥ [δε ᾿ἰπιδίίοη, σοοογάΐηρ [9 ἐἶε ῥίεαδμγε οὔ γοιν Οοα].---- 
19. Α»πὰ ιλι6 υοδϑεῖς τολίοῖ; αγὸ είνορι ἐδιθο [ογ {4:6 δεγυΐοε οὔ ἰδ ποιδα 
οἵ ἐμν σοά]. ὙΒεβα ἂγὲ ἀουθί]εβ5 {Πε 58π|6 ἃ5 ἔῃοβε εηυσηογαιθα 

ἴῃ 8251, δηά ἃγὲ ρἰτ5 οὗ {πε Κίῃρ, πιδπιθεγβ οἱ δὶβ σουτγὶ, δηά 

Ι5γαθ] 658. ὙΠΟΥ ἅττα ποῖ νεββεὶβ ὑπαὶ μαά ῥγενίουβὶν Ὀθθῃ ἱπ 
1Π6 ἰεπρ]Ὲ ἀπά νης Βαὰ Ὀδθη δἰγεδαγν τεϊυγηθα, οἵ. 7. "4 

65, ΤΕ ἀϊγοοίίΐοη δρουΐ {πεβὲ νεββ6 5 15 {πὶ 1ΠΘῪ 5881} θὲ 
ΡΙαοεα ἴῃ {πε ἰδπιρίε ἃ5 νοϊϊνε τηειηοτία]5.---20. Ῥχον]βίοη ἰ5 
ΠΟΥ͂ πηδδ ἴο σονεῦ ΔΩΥ ἐχρεπαϊζυγε ποῖ ργονὶ δά ἴῃ με ἀθονε 
δταηῖ ὉΥ δ] οννίηρ {Π6 ῥγεδὶ ἰο ἄγαν Ἰροη {πε τουγαὶ ἰγεδϑυγυ ἴὸ 

᾿'χηθαεῖ ΔηΥ στεαυϊγοεπιθηΐ ἴοσ ἴῃς ἰετηρὶε ψΒΐςοἢ τηϊρῃὶ [4}1} ἀροη 

Βῖπη.---ΩἹ. ΤΗΣ Κίηρ {Πδη ᾿ἰπλ115 [815 ρδττηϊββίοη ὉΥ ἀδογθείησ 
{πα 411 [ῃς ἰγεαβγεγβ ἰῃ (Π6 ϑυτίδῃ ρσγονίηςε 5841} Βοποῦγ [Πς 
τοαυ ϑ᾽ ἰοη5 οἱ Εἶτα, 22, ὰἃρ ἴο ἃ πυπατεά ἰΔἰεηΐβ οἱ 51]νεσ, ἃ 

Βυπατεα ΤοΥ οὗ ᾿νῃεδῖ, ἃ πυπάγεοα Ὀοί([ε5 οἱ ψίηθ δηά οἵ οἱ], δπὰ 

ΔῊ ὉπΠ|Ἰπλ το ΘΌΡΡΙΥ οἱ 5411: δαἱέ υἱοῦ ἐς πο τον θη, οὐ τε- 

βἰποιεα, ΤῊΘ ΤΟΥ 15 ἴΠ6 58 Π16 ἃ5 ΠΟΠΊΟΓ ΞΞ 303.0 ᾿ἰἴτε58. ΤῊΘ οἱ] 

Δα 5411 ἃτὲ ποῖ τηεης,οπθά ἰπ Ἐβά. Ασοοτγάϊησ ἴο Μενογβ 
οσοιηρυϊαίίοη {Π6 5ἱϊνεγ νουἹὰ θ6 ψογίῃ ἀρουΐ θι4ο,οοο, ἃ τυ ςἢ 

Ἰᾶγρεῦ διπὶ πᾶ νὰ δῃμου!ὰ ἐχρεοῖ. Μεγεσ δάάβ, “δυΐ {δε 
διλουπΐ ἈρΡΡΘδγβ ἴο π|6 υπδυβρίοίουβ ἰῃ νίονν οἵ {Π6 τίοἢ σὶβ οἵ 

18ε Κίπρ δηὰ [5 τηασπαῖεβ ψ Βοἢ ΕΖτα Ὀγουρῃϊ τ ]Β Εἶπ." 1ὶ 
15 ἀ βου! ἴο 5μάγε {ῃ15 νίεν; ν. οἡ 835.---28, Ενεγγιῤὴηρ τολέοὐι ἐς 
ὃγ {μὲ οογμαπά οἵ ἰμ6 Οοά οἵ μεανον: 5ἡμαϊ! δὲ σογγοοίγ ἐχεοιφά [0 
4μῈ πομδο οἵ ἰδ σοά οὙ μεανεμ). ὙὨΐ5 'ῖ5 [ῃε πιοβί βνεερίηρ οἱ 
4}} {πε ργονβϑίοῃβ. ΕΖγα 15 ἀϑϑιυηθα ἴο μάνα [Π6 ἰανν ἃ5 ἴμε 855 



ἙἘΖΒΕΑ 7πιὸ 313 

οἵ ἰϑ ῥίεα ἴογ δϑϑίβίδηςθ. Ὑμδί ἰἂνν βῃονθᾶ ἱπ ἀδίδι! τ ῃδὶ 
Οοά ἀειηδπάεά ἴῃ [Πδ 5ογνίςς δἱ ἢἷβ [εηρ]ςα ἴῃ 7 γυβαίομ. Τῆδί 
βεγνίος ψὰ5 ποῖ γεῖ τεμάεγοα δοςοογαϊΐηρ ἴο (ἢ ἷ5 ἰανν, δῃὰ στ 
βυςἢ ἃ οοπαϊίοη σοά νὰ5 ποῖ νε]} ρ]εδϑεά.---Εζγα μδα βῃγενα 
Δρρεδὶεὰ ἰο (με Κἰπρβ ἔδατβ δῃὰ 50 {ῃ6 ἄδβοσζεε σοῃίπυ68: τοὴγ 
σποιία ἐἄογα δὲ ναί τῤοπ 4:6 ἐηεῤίγε ο[ ἐδ6 κἷμρ απάὰ δὶς 505} 

ΤΒε ἀϊδβρίεαβυγε οἵ σοά, ψηϊςἢ πιῖσῃξ [4}} ἀροη ἴῃς Ῥεγβίδῃ διω- 
ῬΙγεα, ταῦ θὲ ἀνεγίεαἀ ὉΥ εβϑιδ ϑΐηρ (Πς τσ } οὐ] δὲ 7εγὰ- 
58 1επΔ. Τμαῖὶ Κίηα οἵ δῃ ἀρρεαὶ ψου]ὰ μὲ ἴΠε τηοβί εβεοϊδννε δῃηὰ 
δ ἀ5 Ρῥγο Δ ΣΥ ἴο [86 ΠΙΌθεγαὶ ἴεστηβ οὗ ἴδε εὐϊεὶ, οἵ. 6:9}.---24͵ 
Τὸ γοι ἐξ ἰς ἀϊγεοίοα)]. ὍΣ δηϊεοθάεης σδῃ οἱ ὈῈ [δε ἰγεδβ8- 
ὍΓΕΙΒ παιηθα ἴῃ ν. Ἶ, 

Α5 ἴπ6 ἄδοσθα νγγα8 ἰββυοα ἰο ΕΖγα (ν. 1) δῃηά ἰῃ νίενν οἵ ἰῃς πιδίογίαὶ 
ἱπιογνεηΐησ είτε ν. 3 δηά ν. 3, ἴῃς οοῃϑβίγυς(οα πιϑῖκ65 (86 ραββαζα 
βιιρίςΐοιι5, εβρΡ. ἴῃς υ8ς οἵ [με βϑεσοπὰ ρΡ., 85 ἰ{ ἴδε ἀδογθὲ σεγε ἀϊγεςιοα 
ἴο ἴῃς ἐγεαϑυγοιβ δηθὰ ἴῃ ν. ἢ, Ἧνε δηά Βεζγὰ ἃ βϑυρροβϑαϊν Ἄχβδιιβίϊνα 
1ϑὲ οὗ με ἰειῖρὶε οβῆςϊα]5: ργ. ἴεν. βἰηρεσβ, ρογίεσβ, Νείδ. δπὰ βεῖ- 
νδηΐβ οὗ {πε μουβε οἱ Οοὦ. ΤῊΪ8 ασύθεβ ἢ [Πα 1818 οὗ ς. 2 Ἔχς. ἔοσ 
τὰς Ια5ἰ-Ὡδπηθά, ςοττεβροπάϊηρς ἴο ψὨΐςΝ τε δηὰ ““ϑεσνδῃΐβ οἵ ϑοϊοπιοη.᾽ 
ὝΒεβε τῦδν θὲ ἰάἀοηείςαὶ, δι “ϑεσνδηΐβ᾽" ἴῃ ΟἿΣ ῥϑβϑαφο [858 8 ΠΟΤΕ 
τος βηΐοδὶ της. ἐμαη Βεγί. φῖνεβ: τολοεῦεν δεςίδες μας ἰο οὐυεγεεε ἰδὲ 56γ- 
τίος αἱ ἰζε ἰερεῤίθ. Οὐ ἰεχὶ 51 τρ]ν δϑϑοσίβ (δαὶ 1 8}}4}} ΒῈ υπ]ανίαϊ 
ἴο ἱπηροβα δὴν Κἰπὰ οἵ ἰᾶχ προὴ {δε τδπιρὶε οβῆοετβ; δυϊ ὦ (45 ἴο (5 
ἃ ῥγονίἰ βίου {δὲ ο Κίἰηὰ οἵ [ρ0}]}1ς] βοσνίοες πᾶν ὃς ἐεχδοϊοα οἵ ἔμθι. 

26. Απὰ ἐΐοι, Ἐξγα]. ὙὯῈ πᾶπὶα γεσυγβ Ῥδοδιιϑα ἃ ρᾶββαρθ, 
νν. 15. δα Ὀδεη δαἀαἀΓεββθα ἰο οἴμοσβ.-- -Αἀ οοογάϊηρ ἰο δέ τοϊδάοηε 
97 ἐκν Οοά τυλίοι ἐς μι ἐν παμά], ἀοεβ ποῖ τηβδῃ, δοσοσγάΐηρ ἴο 
1δε ῥυεβίβ᾽ ἰηϑρίγεά αἰβογείΐοῃ, 85 Εβά. ἱπηρ ῖθβ, Ὀυϊ δοοογάϊησ 
ἴο ἴδε νττθη ἰανν-θοοΚ νος δ σατο δηά ἴο ψΐοἢ Πα σηυβὶ 
σοηΐοστῃ, φ΄. ν. 1; ““τιὶϑάομ᾽" 8 οἴζθῃ ἴῃ αἴθ ᾿ἰξογαΐυσε υϑοα 85 ἃ 

ΒΥΠΟΏΥΤ͵Ω ἴοῸΓ “Ἶδν.᾽ Τῆς ρονεγηπιθηΐ 6βι8 0 1586α Ὀγ Εἶτα γγὰ8 
τπεγοίοτε ἴο ὃς Βἰογασγομίςδὶ.--- Α ῥοῖπὲ ἡμᾶρος απὰ τιαρὶείγαϊε5]. 
ᾧ Ῥείίεν τογίδος απὰ ἡμᾶρος, ἃ5 ἸΟῪ πτογα (Π6 δάπηϊηἰσἰγαΐοσβ οὗ 
186 τεϊ σίου 1νν.---ΤῸ αἷΐ ἐπε ῥόοῤίθ υὴο αγε δεγοπά ἦε Κίθο] 15 

αυδι!δεὰ Ὀν {πε ἔο] ον: ἡ. 6., ἐο αἱ τοῖο οὔδεγυε ἐδ  ἰατυ οΓ ἐπ) 
Οοαϊ, 5ο [δὲ ἘΖγαβ 1 υτἱβαϊςιίοη 15 οοηβηδά ἴο [εν ἴῃ ἴΠ6 ϑγτίδῃ 
Ῥτονίποο.---Α πα τυβοεῦογ ἄθεος ποὶ οὔδεγυο [᾿ς 1] γοιε σα]! ἱμ- 
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σίγμοῖ!. ὙΤῊΪ5 ἀο68 ποῖ ὀρεὴ {με ἂν ἴο ἃ ρσγοραραπα διηοηνσ ἴδς 
ΠΟΏ- οὐ 5} ταδί ἀεπίβ, Ὀὰϊ τοθδὴβ ἰμδί ἘΖγὰ δηὰ οἴμεγβ 5841} 
ἰεδςοῖ ἰῃς ἰὰτν ἴο ἴμοβα [ἐν 0 ΠΟῪ ὁ ποῖ Κποῦ οΥ ἴο! ον [ἰ. 
-26. 44 εὐεγγν οπε τοῖο ἄοες μοί οεγν ἐΐε ἰαι οἵ ἐᾷν Οσοά αμά ἰἀε 
ἰαιυ ο ἐπε κίμρ)]. Ἡξτε ἰ5 [86 Ὀερίπηΐηρ οἱ ἴῃ6 ἀουθ]ς ἰανν ἀπάεγ 
Εἰς [δε }εννϑ Βᾶνε ᾿ἱνεὰ ἴο [ἢ]5 ἀν, δηα ΜΕΝ οαυι565 50 τυ ἢ 
Τςοῃξυβίοη δηα ρεγρεχὶν (ς΄. 7π. τοῦ). ὙὯΣ οβῆςεΙβ ἀρροϊπηϊοα 
Ὀν ἘΖτὰ ψεγα δυϊμογίβθα ἴο δάπιϊηἰβίεγ θοίῃ πε τεϊϊσίουβ δηὰ 
18ε εἶν! αν. ὙΤῆδ νατγίουβ ρυηίϑητηθηΐβ ροστηϊ θὰ ἀγα ἀθδίῃ, 
Ῥδηιϑῃπγθηΐ, ἱπηροβίἐοη οὗ ἤποβ, δηὰ ἱπηργϑοησηθηξ. ὙΏδϑα ἃγὰ 

ΠοΟΙΡΓΕ ἢ δηβῖνε ἘΠΟῸΡἢ ἔοσγ 41} ρυγροβαβ.--- ΤῊ 5 Ὀγίηρβ υ5 ἴο (δ 
επά οἱ {86 ἄξοζεα ἀπά οὗ {π6 Ασδαμιαὶς βεοϊίοῃβ οὗ {με Βοὺκ οἵ 
Ἐσζτᾶ. 

11. Το ΗδςρΡ. ἰ5 εἶδθασ δπὰ ἱπ κοοά ογάοσ. Ἐϑὰ. 845 δ ἀϊβεγεηΐ ἰεσῖ; 
ἷξ τυηβ: προσπεσόντος [δὲ τοῦ γραφέντος]: 1 χροστάγματος““- Β παρὰ 
᾿Αρταξέρξου τοῦ βασιλέως πρὸς “σραν τὸν ἱερέα καὶ ἀναγνώστην τοῦ νόμου 

χυρίου οὗ ἐστιν ἀντίγραφον τὸ ὑποκείμενον. ΤῊ Ϊ5 8 ΠοηϑεΏ86 85 ἰΐ Ξἰδηάς, 

Ῥεοδιιϑε 8 οἴδιυιϑα [458 ἀγορρεὰ ουξξ δἴϊζεσ προστάγματος. ΤΈΣ ἀεβοῖϊ! ἰ5 
ἰουμά ἰπ 3 Εϑά.: σοοίδεμπέες αμέϑηε, φμὶ φογίδεδαν! τογέῤῥία Αγίαχετχὶς 
γχεξῖς, ἰγαδ!άεγμηπὶ σογέῤέμνε, φμοά οὐνεηπεγαί αὖ Ανίαχεγχε γεξο αὐ Εξάγανε 
ϑαςεγάοίεις εἰ ἰοείογεμι ἰερὶς Πορεϊπὲ, ομγμς ἐχερερίμε σμδ)εσίωηε ἐπὶ. 

Ῥουδεῖεββ Φ ἰ5. τὶρμὶ ἴῃ ἐΒῈ υϑὲ οὗ ἴμε 55.---Ἴ50Π] οτι. ΦβΒΑ.---ρὸ] ὦ 
βιβλίου ΞΞ προ, Ἐϑά. ἀναγνώστην τΞ-Ξ κᾺ. ὙἘΘ {{|6 “Βοεγί δε" 5. ἤενεῖ 

ἰουμά ἰῃ Ἐδά. (βανε ἴογ {δε αὶ. ἱπ ο"" 1). “Ἐδδάεγ᾽᾽ 15 ἀουβέϊεβς ἴῃς 
δαυ ἶεσ ἰοτα. ΕῸΓ ὈΝΎΦι.. γ2] Εϑα, βἤῆονγβ οὐἱυ ΓΝ ΠΣ, ἀφτοοίησ 
εβϑθη αι ν πὶῖ ἢ Εἰς ἴῃ ν. 33,--12. ν)Π2 οἵὰ. ΦδβΑ.---ἈΓ Ἢ] ἰβ Ρεσβ. ἀσάξ 
(Λπάτγοδϑ, ἴῃ Μαγ."").-- τ») “)Ὁ.] 15 ἃ τυς-ἀἰβρυϊεά ρῆγαθε. [πη ὦ στε 
Βηά: τετέλεστο λόγος καὶ ἣ ἀπόχρισιςβΑ, εξ ἐΐε τοογὰ απὰ ἐδ ἀρισιυεν δὲ 
ῥεγίογηιδᾶ,; ἴχ Το ἴῃ6 ἀρονε ἰβ δα ἀββᾶ: καὶ νῦν ΞΞ γ)»5ν; Εβά. χαίρειν; 
3 Ἐπά. σαϊιώεηι; Ἐβά. Ὀεχίῃβ ν. 15: χαὶ τὰ φιλάνθρωκα ἐγὼ χρίνας, νπϊςὶ 
͵θ ποῖ τερτγεβεηϊθα ἴῃ [86 Αταπι. Ὁ) ψου]Ἱά Τςογγεβροπα ἰο τετέλεστο, 
δου Βεγίῃ. 5αγ8 ΟΚ. ἀϊά ποῖ υπάογβέδπά {μῖ5 πογὰ; θὰὲ ἐπε τγεϑῖ, δὲ 
811 Ἔἐνεηΐβ, ἰ5 ποὶ ἀϊβοονεγαδῖθ. Τόστου ἰμΐηκβ οὖν μ45 [6] ]δη ουἱ αἴτες 
κ'Ὸ7ν (Οοη:}."), ἃ οοττοοϊίΐοη βυρροτίεἀ ὃΚῪ Εϑά. δπὰ πον ἔγεαυςηεῖν 
δάοριεα. Βυῖ ἱξ τε τεῖγ οὐ 1Βς Ἶγβϑ. γγὲ ταυβί ΒΌρροβε πιοσε ἰοδὲ ἔμδῃ 

8 5ίηρίε νγογά.---Γ}}5] υ. 4..-τ-18.. γ12 902] Εϑ4.8 καὶ τῶνδε ἐν τῇ ἡμετέρᾳ 
βασιλείᾳ.---ον Φ Εϑά. τῶν ᾿Ιουδαίων, ἃ τεδάϊης ονετοοϊκοα ὃν Κοβί.--- 
14. ν ὕ20- 52] σδηζίηρ ἱπ ΘΦΟΒΑ, χαθ’ ὅτιϊ,-- πον] ο΄. Ὁγν, ϑδοβαι,"; ἴξ 
ςοττεβρομάᾶς ἴἰο Ἡδεῦ. γΡὴ δηά [5 ἴῃς βάτης τηηβ.---1δ. πῦ3ν5}] ΟΟΒΑ εἰς 
οἶχον κυρίου, ἑ. 6., ὅ3) 3, Μ Βᾶὰ8 8 ἄυρ.: ἀπενεγκεῖν εἰς κ. τ. λ.---ὙΏ Ὁ} 5] 
Ἐπά. ηὐξάμην τὰ Ηε;. Ὑ ποῖ ἰουπὰ ἰῃ Β. Ατγάαπι.---16. ποῦ ϑ Ὁ] Ἐϑὰ. ὃ 
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ἐὰν εὑρεθῇ (ποτιϑὴ ο΄. 652) ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Β. τῷ κυρίῳ [ερ. Κυρίῳ ἰ5 Βεδὲ 
ἰπίεγργείεά 85 ἃ ἀδέϊνε οἵ ροββϑεββίοῃ, ἱ. ς., δείονιξίμς ἰσ ἰδ Τιογὰ οὗ 
“)ενι5.---16. Ν)Π5}] Ιδοκίηρ ἴῃ Εβά., σῇ ϊο ἢ Κπονβ οἵ πο οσοπέγ δαϊίοη 
ἔγοτα {με ργζ.; {π|5 ἄρτεὲβ ἡ 825 δπα ἰ5 ργοῦ. τἰ αι. "3 ΠΟ... Ὁ}} 
Ἐπά. σὺν τῷ δεδωρημένῳ ὑπὸ τοῦ ἔθνους, τείεττίῃρ ἰο Β45.---17. ... 3 
τ] ΦΒΑ χαὶ πᾶν προσπορευόμενον, τοῦτον ἑτοίμως ἔνταξον ἐν βιβλίῳ τού- 
τῳ; Τ' δἀβ ἴο (815 ἃ 111. ταπάογίηρ οἵ με Ασγδη.; ἘἩ ἰέδογε σεοῖρε εἰ 
φἰμάίοσε ἐπὶ ἀξ μας ῥεομπῖα; Ἐξ. συνηχθῆναι τό τε χρυσίον καὶ ἀργύριον; 

580 3 Επά. πὸ οοἰραίμγ πος ασμγιρη οἱ ἀγρεπέμπι. (ὦ Ἰοοῖκβ {πὸ ἃ Ὁδά οοῖ- 
τυριΐοη: πᾶν Ξε 59, προσκ. Ξ- 21 (0320), τοῦτον Ξε ΠῚ, ἑτοίμως τε Κ)ρΌΝ, 
ἔνταξον ΞΞ ΜΡ Γ (ΝΡ), βιβλίω ΞΞ κρῦ5 (50). ΜΊΤ. 15 ροοτγῖν βυρροτίεά, 

δυΐ [με νογάβ ᾶγὲ ποῖ οἱ σγεδὶ πιοτηεηΐ.----19. 1πῦ0] οὐἱν Πεῖα 88 βυιδβέ., 
Ῥυϊ ς΄. ν.", (ὦ λειτουργίαν. Ἐπ4Ὰ. υι8658 ἃ [658 ἰδοῃηΐοαὶ] ποτὰ, χρείαν, 
ἰπ Ηεῦ. πθὩ».---οὔϑη] ὦ παράδος. ΤΕ ποτὰ ἰ5 Ἰδοϊκίηρ ἰῃ Ἐβ4.84, 85 
ψῈ}] 85 ἴΠε ργεοθάϊηρ δῃά (οἱονίηρ, 50 ἐμαὶ σὲ ἤᾶνα τρδγεὶν ἐλε ἐδριρὶδ 

οὗ ἐᾷν Οοά τυλίοι ἰς ἐπ ]ἐγμδ. ϑίες. Βουῖῃ. ΒΏΒ. γεμάεγ “ ἀεϊϊνον ἴῃ 
[Ὁ}} πυπιροτ." Ὑμαὶ ἱπὴρ]165 ἃ οεγίδίῃ αἰβίγιβι οἵ ΕΖγα, δά πουϊὰ ὃς 
ΒΌΡΕΓἤυοιιβ ἴῃ ΔΩΥ͂ οᾶ56. (5.8 τεπάεγβ “σεβίογε,᾽" ἱτηρὶ γίης, στοηρὶν 
1 τῖηκ, ἐμαὶ {Πε56 νεββεὶβ ῃδα ργενίουϑὶν θα ἰδ κϑη ἔγοπι {86 ἰδπιρὶα. 

Τοιτον τοηάθγβ “ ἀθ νοῦ ἴῃ {Ππ6 ρτεϑεηςε οἵ." γε 5βουϊὰ ργορ. δϑϑίσῃ 
8ἃ ΜΕΔΚαοηθα βθβηβε, κᾶν ὑρ,᾽ 85 Εϑὰ." θήσεις.---Οὐφγνν πον] ὦ ἐν Ἴερ. 
Οὐδὲ ἐπιεηάβ. 502 στ ὈΝζυ πὺν [0 Ποτγεβροπά ἴο ν.". Τῆς πιοϑὲ 

εἰαδογαῖε ἰεχὶ 5 Εϑα.ἵ: εἰς τὴν χρείαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐν ἴερ. 
θήσεις ἐναντίον τοῦ θεοῦ ᾿Ισραήλ.---20. πιπσπ] { ΑΙ] ΟΚ. ἰεχίβ ανε χρείαν 

το πῦρ, ν....--22. ΠΦῸ 1)02] ας κίηρ ἱπ ὧβ δπὰ Ἐβά.: ἃ ἐλαίου βαδῶν 
ἑχατόν; 1 ἐλαίου ἕως βατῶν ἑκατόν. ΤῊδ υὑπιιϑυδ] οτάογ δηά 1ἢ6 τ ἴη6 58 
οἵ ὦ πιακε {8 πηεπίίοη οὗ ἐδε οἱἱ βιιβρίςοΐοιιβ.---3 9 55 πηχϑᾶῃβ τοὐδᾷ- 
ομέ ῥγεδογί ῥἑομ, ἧ. ἐ.) ἃςς. ἴο τοαυϊτεπηθηῖ.---28. ὈΡΌ 10] ὦ ἐν γνώμῃ; 
θυὲ ΜΎ. 5δονβ πὸ περά οἵ οοττεοίίοη.--- 24. 055] ἰ56. ἃ τιδηϊίεϑὲ Ηδ- 
Ὀταίβαι; Μαγ. οοσγεοίβ ἴο 155; ἰπι αν τὰ ββουϊά πᾶνε 150» αἱ επὰ 
οὗ ν.-ῦ }»ν Ὁ} ὦ ἐγνώρισταιβαΑ, γνωρίζομεν, λέγεταιξεἀ.,͵ Τῆς ἰάϊοπι 
15 ἐχρίαἰπθά ἴῃ Καυΐζβοι, ὃ ". ὙὨὴὸ ΟΚ. νατίδη!β ρσοῦ. τεργββεηΐ Οἱ 
αἀἰβετεηι διἰετηρίβ ἴο τπακε ἰηιε ἰδ] ς ἃ οἰγουμη]οοσιογν οχργαββίοῃ.---- 
ΝΡ 51] Ηεῦ. ὈλΦΌσ, 24, Ὁ. ΚαυϊΖεςς, ὃ 5". Ζίτηπιογῃ σοπηοοίβ τ ἢ 

ΒΔ}. σανημαγδ (υ. Ἠδυρὶ᾽ 5 ποῖς ἰη Ουΐμε,").---ὐπῦ9] (σ. Ἰπῦρ, ν. 1.) ὦ 
λειτουργοῖς τΞ- ΗεΡ. πΦ; Εϑα. πραγματιχοῖςβα, γραμματιχοῖς, ΤὮΣ πνογά 

ταυβί πᾶνε βόε ἰδομηΐοαὶ 86ηβ6, δυΐ ᾿υ8ὲ πμαὶ ἰξ ἰ5 ἱτηροβϑίδὶς ἴο 
8ᾶγ. (δ οξειβ ἃ ναγίεϊν οἱ σγεπάδγίηρβ οἵ ν. ". Τὸ δἴοῃβς ἄρτεεβ ψ τὴ 
ΜΎ. ΒΑ Βα5: φόρος μὴ ἔστω σοι οὐχ ἐξουσιάσεις καταδουλοῦσθαι αὐτούς. 

Ὑμε ἢτβὶ ραγὶ ᾽8 βαϑὴ!γν ἀεγίνδθὶε ἔγοῃ ΜΊ. 153 - ουχ, Ἵν τε ἐστω σοί, 
ἡ, ε.,) νι, ΜΠ {18 τεδαάϊηρ Ἐϑ4. ἴῃ. ραγὶ ἀζγεθβ: μηδεμία φορολογία 
μηδὲ ἄλλη ἐπιβουλὴ γίνηται, μηδένα ἔχειν ἐξουσίαν ἐπιβαλεῖν τούτοις.--- 

δ. ΓΝ αξογα ὑπαρπα ἐπ Β αϊξεγίὶς υεγδὶς αἷ!. [π Πἰδγὶς Ταπίεὶὶς 

εἰ Ἐξάγα πδίφις ὍΤΩΝ δογίβίππε 6εὶ, πο ἴσοο ΓΝ σχοόρίο (511.). Ὠουθί- 

1ε85 ἴῃς ἑεχί ργεθεγνεϑ ἃ γῦθγε 90 γα! ἐγγοσ.--τ 2 0] ἸδοΚίηρ ἰπ Ἐ54.--- 



416. ἘΖΕΑ-ΝΈΗΕΜΙΑΗ 

ΤΌΡΦ] γραμματεῖς!» (γν 100), χριτάςἘ"4΄, 1ὲ ἰ5 Βαγὰ ἰο 58. Ἡδεῖμοτ ὦ ἰ5 
ταὶ οὐ πλογεὶν ἰγγίπῳ ἴο δνοία ἃ ἰδυϊοίοξν, βίπος ἴμ6 ἔττο Αγϑπι. νογὰς 
ΒΟΙΒ τπεδη ἡμάρες δῃὰ ςδηηοὶ ὃς ἀἰβιϊηρσυϊβμεά, [Ιπ Ὁϊ. τό: σε βπά 
ὉλΟθυ ορ, (ὦ χριτὰς κ. γραμματοεισαγωγεῖς. ὙΤὮς οβῆοοῖΒ ψετγε δς- 

οἰεβίαβεϊςαὶ, ποῖ εἶν]}.--- Ὁ (ὦ νόμονβ᾽ Ἐπξά. 1, γόμιμα; ὙΠῈ Τοττεν τά. 
γε νη] Οὐϊδε ςογγεςῖβ ἴο Δ ᾿πῃ, Μ γνωριεῖτε αὐτά. Ουϊδε ἀρ- 

Ῥεδιβ ποΐ ἰο Βανα ποϊϑα [μΐ8 σεδάϊηρσ, θυΐ Ηἷ8 οππθπάδιίῃ 865 {{π|6 

βυρροτί.---26. ἸΦ] Φ ταιδείανβΑ, ἐχιζῶσαι αὐτὸν ἢ παιδεῦσαι"; ΕΞϑά. 
ἀτιμίᾳ, ἀἰείγαμοξίδεηιεπε, τιμωρίᾳ βα, ἰογίμγε, 580.3 Ἐϑ4. ογμοίαίμ. δ 

ΤΆΕΔΠ8 γοοί, 50 [8 ἰεχί οσταρῃοΓβ ἀγριδ μργοοίδηρ, δακπίσληεεηὶ, ἹἸσποτίησ 

{με Οὲς ζαρ8 ἴῃ ἐμὲ ομαίῃ οἱ γεδϑοηίηρ. ϑίεξ., ρεσῆδρβ ἰακίηρ ἃ ἰπε 
τοῖα 6 658.8, τείοιβ ἰο 8. 52, ὕβεγε Ρὶ. ἰ5 στεηάογεά “υρτζοοῖ,᾽ Βαῖΐ πε 
ϑῃου]ὰ τὰ. σῖῖ ὦ, ἡφν, “ἸὮΥ τοοῖ." Ὑδὲ Οἷκ. ἐγαηϑίδίοτβ ἀϊὰ ποῖ 

Κηον τ ἢδὶ (6 πψογὰ πιραπίὶ, πὰ γγὰ δὲ πὸ θείξεσ οὔ ἰο-ἀδν; ““ἐχοοι- 
ταυηϊςδιίοι᾽ που 6 186 ταοϑὲ πδίυγαϊ τηην.--- Ὁ) Φ.}] Φ᾽ ζημίαν 

βίουβΑ, “1085 οὗ Π|π᾽; ζημιῶσαι τὰ ὑπάρχοντα", Ἐϑ4. ἀργυρίῳζῃη. ΤῊΣ 

Ῥυμίβμπηοπὶ 8 [86 ἱτηροβίεοη οἵἨ βη63.---Ἴ 0] ὦ παράδοσινΒ, δέσμαλ, 
φυλαχὴν ἐγχλεῖσαι"; ἘΞ4. ἀπκαγωγῇβΑ, δεσμεῦσαιϊ, 

τοτι -- Ἐβά. 8.5. ἘΖγαβ ἰμδηκερίνίην. 

Α5 υδυδ}}ν ἱπιεγργεί θα ἴῃς ἰοδάοσ σῖνεβ μα ηκ5 ἔοσ ἰῃς ἄεοζες οἵ Ατί., 
Ῥυϊ ἰξ ἰ8. τβᾶ!]ν πιυςἢ τόσα ἐδ {μαῖ. Τῆς ἴσας οοηπεςέΐοη 885 θεεα 
ἀεϑβίτογεοά Ὀγ ἰδς οἀϊίοτίαὶ! ποσὶ οἵ τε Οῆσ. Ῥουθέ!εββ (815 5 ογῖρι- 
ὯΔΙΪΥ ποὶ 8ῃ Δρρεῃάϊχ ἴο ἃ τογαἱὶ ἀδογθα, δυϊ [πε ςοπουϑίοη οὗ Εζγα᾽β οσσῃι 

βίογυ οἱ Ηἷβ βυςοσβϑέυ! ρἷεα ἴο {με Κίησ. ΤῈΣ Ὀγίθί ρϑβϑβϑαᾶϑα ὄσργεβϑεβ 
ἐμδηκερίνίης ἰπ ἃ ἔενν πογάβ δπά ἐδεπ ῥγοςθοάβ ἴο δοίίοῃ, ἀεβοσί δίς 
Βον Πα ργ. Βαζδη ἰο οοἰϊεςὶ Ἰεδάοτβ ἴο ἴδκο ρασγί ἴῃ ἢϊ5 ἐεχρϑάϊίοη. Τῆς 
ΡῬᾶββαβε 5 αἴγεςῖῖϊν οοπεϊπυθά ἴῃ 8:5, [Ὡς ΟὨτ. Βανίηρ ἱπίεγ)εςι θὰ οαε οὗ 
1δε 1518 ἱπ ψαῖο 6 50 ταῦθ ἀεἰχϊοά, ΤΆᾺΪ5 ἰβ (ες Βερίπηΐϊης οἱ (Βς 
ἐσασταξηΐβ οἵ Ε.. 

27. Οἠς τεεκ ΜμΜ5. ἰῃ Εβά. Ὀερίπβ: Αηπά Ἐξγα ἐδ βογίδε βαϊά. 
ΜΤ. Ῥερίῃβ: τοῖο μας ἐΐκμς ῥι ἐξ ἴρίο μια ἀδατί οὕ ἐλι6 ξἰρρ), οὕ 
Ῥεῖίογ ὑρώο γεν ἀδαγί. ΤὨΪ5 τείεγβ ποῖ ἴο με ἄἀβοσγθε, ψἘὶο ἢ ντᾶ5 
Ωο μδϑτί οἵ Ε., Ὀυϊ, ἢ ΜΎ. ἰ5 τίρμι, ἴο [πε ἔδνουγαθ]ε ἀϊβροβι(ίοη 
ΔΙτεδαν ἀεβοσ θοὰ Ὁν ΕΖΊα ἴῃ ἃ ἰοβί βϑθοίΐοῃ οἱ ἢϊ58 βίοσυ. ΤῇἊ 
Βοοά οῇἶῆεε οἱ Αγίδχοῦχοβ ἰβ ἄιιε ἰο {86 τηονίηρ οἱ σοὐ᾽β βρὶ πὶ 
ἴῃ Ηἷβ Ββοατί. Βυϊ Ἐ54.5 Β85 ρην ἀδατί, ἀου Ὀ01655 (ῃς οτἱρίπαὶ τεδά- 
ἷῃρ. ΟΥ̓ἐμὸ κὶηρ νὰβ δα δὰ ἴο πηᾶκα ἃ οἰόβεῦ οοῃηθοίίοῃ ἢ 

1π6 ἄξδογεθ. ΕΖγα ὄχργεββθβ ργαϊπἀ6 ἢγϑὶ ([ῃαϊ ἢ νψὰβ πιονοά 
ἴο ἀο βοπγεϊίηρ ἴογ {Πε ἰδπιρίς, δηά {Πδη {πᾶὶ μ6 Παὰ τεςεῖϊνεά 
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ἔανουτγ ἔγοιῃ {πε Κίηρ.---Τὸ ρίογίν ἐμά ποιδο οἵ Υ̓ αἰπυεἢ} Ὁν εϑίδθ- 
᾿βῃϊηρ {π6 ΠῚ] ϑγβίθπι οἱ βαςγῆςοβ. “ΑἸογ ἔν " 5. ἃ ἰἀνουγίία 
ψογὰ οἵ 15.2 4453 405 τς 6ο"-. 9. 15. 31: 613, ὙΠοθεὲ ΜΟγά5. Ἔχργαθ5 

πε ρτεαΐῖ ρύυγροβε οἵ ΕΖιδ᾿β πιίββϑίοῃ, ψ ῃ οι γᾶ5 σοποεγηθα ΜΠ 
186 ἴερ]Ὲ ταῖμεγ {μδη [ἢ ἰανν.---28. ΤΠς βεοοπα ρ»τουηά ἴογ 
Ῥτγαϊβίηρ Οοὰ ἰ5: λε οχίομ θά τογον ἰ0 ηι6 δείογε ἐμὰ κίηρ αμὰ ἡς 

οομηδοίϊοτς απὰ ἠΐδ οἤδοογ5] ἃ5 τὸ βΒῃου]ὰ ὑγορδθὶν τεδὰ [ἰκὸ 855, 
ΑΙ ἐμο τοῖρλΐν οὔίοσεγς ο ἰδ κἴπε ἰβ ἴθ ΜΤ'.., θυϊ δ5 ἴμε ἰδϑὶ παπηεά 
ψΈγα {Π6 Ιεαϑὶ ἱπιροτίδηί, γερ᾽γν ἰβ ουξ οἵ ρίαςε, ἀπά {86 τερείϊ- 

τίοῃ οἵ ἀίπρ 15 ἀν ναγα.---ἰς {πὲ ροοά μαμά οἵ Υ᾽ αἰπυεῖ τιν Οοά 
τας μῤοη τι]. “Οοοά᾽ ἰ5 ἰηβεγίεαά ἔγοιηω ὦ. Ἐπδά. γεδάβ: αὐ- 
οογάϊηρ ἰο ἐλιὰ δμρῤῥονί οὔ Υ αἰπυοῖι γ7κν σοά. Ὑἢε βυδβίδηςε 5 {μὲ 
βᾶγτθ. ΑἹ] οὗ Βἰ5 βιισοβββ 5 βου θά ἴο {πε ἰονίηρς Κἰπάποββ οἵ 

Οοα.--Α»ἃ 1 γαϊμεγεά ἰσαάεγς [ἷ. ὁ., ᾿δδάς οὗ ἔαίμετβ, Εβά. 25:65] 
ον Ιςγαεϊ], ἰμαϊ 5, οἵ σουγβε, ἔγοπι (ἢ τᾶςθ, ποΐ (ῃε ἰἸαπά. Εδοῃ 

Ιεδάογ ψουἹὰ μᾶνε ἃ πυμῆθεσ οἵ μΐβ οἰδῃ αϑβοοίαϊεα πἱτἢ Ηἰπι. 
Ἡανίηρ οὈἱαἰποά ἃ σταηΐ ἔγτοτη {πε Κίηρ, ΕΖτγα ῥγοσθθάβ δἰ οὔσα 
ἴο ψαῖβεγ ἃ σοπρϑηΥ ἔτοπι {πε 6Χ1}]65 ΠΟ ἃΓα τεδαγ ἴο ἰδ Κα ραγὶ 

ἴῃ ἢἰβ ἐχρεαϊἴοη. 5 παττγαῖϊνε 18 ΠΟ ἰηἰοιτιρίεα Ὀγ ἃ [ἰ5ῖ 
οἵ {πε πᾶπι685 οὗ ἴμοβα ψῆο ψεπὶ ὑὉρΡ ψίἢ τη. Οη {Π6β86ὲ νν. Ὁ. 
4150 [πίτγ. ὃ " ὦ, ᾿ 

217. Ἐπὰ.Α Βερίηβ: καὶ εἶπεν Ἔζρας ὁ γραμματεύς (30 3 Ἐβ4.). Νεῦν 
1ππ|16 διϊεπιίομ μᾶ8 θεεη ραϊὰ ἴἰο {Πΐ5 τεδάϊησ. Ουΐμε, δῖος. Β.-Ἐγ5. 

ϑεἰβ. ἀο ποῖ τείεσ ἴο ἱϊ. Βεγίῃ, αυοΐε5 ἴὶ ψίμουΐ ἃ νογὰ οἵ σοτηπιοηΐ, 
Ῥυΐϊ ἀοεβ ποὲ ποῖδ ἐμαὶ ἰξ '8 ἰουπά οὐἱν ἷἱπ Α δῃά 2 Εβά. ὕνεγε τψε ἰο 
Βοϊά ἐμαὶ {Π|8 15. (δε ἔσυς Ῥερὶπηΐηρ οἱ Ε-., γε βῃουϊά 5υγεὶν τεραγὰ {815 

85 8η διιϊπεμῖὶς ποῖα ὉῪ {δε σοπιρίϊογ, ίοτ ΕΖγα᾿β Ὡδπ)6 '5 ποῖ τηθηϊϊοηθα 
ἴῃ 18ε φσεπυΐπε πηεπλοῖτβ. ΤῊΘ ἀργιρίηεββ 5 Ἔἐχρίαἰ πο Ὁ. οοπηρατίπα 
64, Βαϊ ἰξ 15 ταῖν ἀυς ἰο (ἢ ΟὨγ.᾽5 οπίβϑίοη οὗ ἱμε ἰηἰγοάυςίογυ ραᾶτί οὗ 
Ε. Ὑ[ε ράββϑαρε βεσνεβ 115 ρυγροβα μεγε, Βαϊ 18 ροοσὶν βυρροτγίθά, δὰ 
5ΠΟΥΒ ΟἿΪΥ ἃ ΠΥ ΠΑ] ποῖς ψῃϊο τγᾶ8 ἰοιυηά ἴῃ βοπια ἰοχίβ, θυξ ποῖ ἴῃ 
411. 1ἰ αἰά ποΐ οοπις ἔγσοτι ἴς Οἤγ., θυΐ νγα8 ἃ ἰαδίθγ οάἀϊτοτ᾽5 ηοΐε δπὰ 

30 414 ποὶ δηά 8 ρἷαςε ἴῃ 411 ἰθχίβ.- τ 2 Ν] Ἰδςκίηρ 'η Εϑα.31, χατέρων 
μουλ ΞΞ ἸῺΝ, ἃ θεϊίεσ σεδαϊηρς.---Ν 2] Ἐ54, ταῦτα, ῥΓΟΡ. ἃ ἔτοα τεηάογ- 

ἴῃρ.--- πὶ 202] Ἐβά, εἰς τὴν καρδίαν μου τοῦ βασιλέως. Τῆς ἰαϑὶ ἵτο 
πογάβ ἀγα ἃ οογγεςεϊνε ΔἸ οη.---γ.] οηχ. ὥΒΡ, ἢ] Ἐπ. συτίουκὶν 

τεϑ8 αὐτοῦ.---28. πὯπι ΠῸΠ] ἰ8 ἃ ρεου]αγ οοπιθἰπαιίοη, δὰ τεουγβ ἴῃ 9"; 
Ἐ594. ἐτίμησεν, ρτο;. ὙΠ ἴοῦ ποτ.--τν Ὁ] Οὗ ἐν ὀφθαλμοῖς τΞ »»»Ὅ»ὼ. Ἐπά. 

ἔναντι. ῬΙΟΡ. ἃ οᾶ56 οἵ ἂπη οὔβουτο Μψογά τὰ. 'π ἴνο αἰ βεγεης τγαν8.--- 
ἌΡ ον. δ55. ὙὯε ὁδαηρε οἵ οοπϑίγιοϊξίοι ἀπὰ 15 ρϑου δῦ σΒαγαοῖοσ 
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Γαῖϑε βυβρίςἰοῃβ. Φ τεδάβ: πάντων τ. ἀρχόντων τ. β. τ. ἑπηρμένωνδα 
[δυνατῶν]. ἘΞά. μ45 ἃ αἰβετγεπὶ ἰοχί ἕοσ [86 ψῇοἱς : βασιλόως καὶ πάντων 

τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ. [Ιἰ ἰ5 ΠἰΚεὶν τ1ῃδὲ {π6 οτσίηδὶ 

85 ἴῃ 88 ὴ6 85 85, ἀπά ἰ5 Πεγα δυνιεναταϊν ἀπ! Β6α.---πϑκ] οἡ εὶς 
οἱ ὦ Οὐἰμε δά ας "3νο5, ο΄. γ".. Εϑά. [85 ἃ 5ἰπιρίεγ ἰοχὲ : εὐθαρσὴς ἐγε- 
νόμην κατὰ τὴν ἀντίληψιν κυρίου θεοῦ μου.---ιῷ κι Επά. ἄνδρας Ξε οκ; 

(ὦ ἄρχοντας -ΞΞ- ΟΦ ἰπ ν.". ΤῊΪ5 18 δῃοίδεσ οἂϑὲ οἱ δὴ οὔβουσγε ποσὰ; 
ὈΦΝῚ την ὃ ἃ σοττεςτίοη ἔγοπι 8:. 

8." - Εβά. 8 ΤῈ [ἰ5ὲ οὗ (86 Ιοδάεογβ οὗ ΕΖγδ᾿Β οοσω- 
Ρδῃγ.---ἴ. Ἡεαάς ο ἐδ [αἰ]ι6γ5] υ. 5. ὁπ τ'.---Αὐ μὰ ἐδιεὶγ ρεπεξαϊορ"), 
τεδὰ 1} Ἐβα. οορεραμῆο5.--- ἴηι ἐδ τείρη οἵἩ Ατίαχεγχες με ξὶμεῖ. 
Τμεθε ψοτάβ βῆονν [δὶ [ῃΪ5 115ῖ τννᾶϑ ποΐ οὔὶρίηδ!ν σοτηροβθὰ 
ἴογ 1815 ρίαςε, οὐ ἴῃς ἀαΐε νψουϊὰ θ6 αὐἱξε Βυρογῆμσοιιβ δἵζεσ ς. 7; 
51 [655 ψουὰ 1 θ6 πεοεββαῦυ ἴῃ Ε. Τα βεραγδίίοη οἵ “στὰ 
ταθ᾽ ἔτοιῃη “ἔτοτη Βαθυ)]οπὶα᾽ ἱπαϊοαῖες ἐμαὶ [Π6 ἀδίε ψὰ8 ποὶ 
οτρίηα!ν ἴπ {πῈ ἰεχὶ. Τῆὰ ΟΒτοηΐοϊεγ ον θπεν ἰουηά {86 |15ὲ 

Τεδαν ἴο Ηἷἰβ μαπά. “ΜῈ πιε᾿ 15 δὴ βεὐϊζογίδὶ ηοΐς ἴο Ἰἰεμὰ 
Ρἰδυϑι ΟΣ ν ἰο τμ6 ἰηϑεγίίοη ἰῃ [μ6 ὈοαῪ οὗ ἰΒ6 το πλοίγβ. 

ἃ. ῬΗΐποδβ, ἃ σγταπάβοη οἵ δζοῃ, δῃηά 1 διηδσ, ἃ ϑοῃ, ἃζε Ὡδτηθὰ 85 

Βιοδάβ οἱ ργίοβϑε ιν οἰδπβ (νυ. Κυε. 4 1...). Ῥδηΐϊεῖ δηὰ Ἡδίξυβθῃ τὲ 
τηθηςοηθά δηιοης ἴῃς ρῥγ. ἴῃ Νὰ. τοδί, [ζ{ 15. νεσγ ἀουδίυ] πΒοῖμες 
Πανὶ Ποτὲ τρδᾶῃβ ἴἢδ ἰάπιοὺβ βοὴ οἱ 6886, ἐβουρὰ Ηδιζυϑῃ 5 χίνεη 
88 οἱ Πανίαϊὶς ἀεϑοεηί ἴῃ τ (ἢ. 35.---9. Ηετγε θείη ἃ [15[ οἵ ἔνγεῖνα πᾶπηο5 
οὗ Βεδάβ οἵ μοιι568 4}} οὐ ί πα! ν τ ἢ ἃ ἰοστωυΐα: οἵ “δα δοης οἵ -----, τττττ- 
ἐζε 5οη οἵ -----, σπὰ ἰδέ ὲηε Ἰοῖγα ------- τπαϊες. ὙΈεΓα ἄγε βόσης ρἶδοςβ 
ἴπ πίοι ἴῃς ἰοχὲ μδ8 θδεη οοττιυρίοα δηὰ ἰμυ5 1ῃς ἔοτταυϊα 5 πιαιτεά. 
Οἱ ἔδεβε πδιηεβ εἰρῃξ γεσ δσηοης “πε΄ μΒεδάβ οἵ {με ρθορὶ]ε᾽ ἰπ Νε. 
1ο"" 5. ἰΔεη εἰ γίης Αἀοηΐκατα δηά Αἀοηΐδῃ, ἐ. 6.) ἃ}} ἐσοερὶ ϑμεκδηίδῃ, 
ϑβερμδιίδη, 1οδδ, δηὰ ϑμεϊοση ἢ. [ἢ τδὲ |13ὲ οἵ ΕΖτ. 2 νψε βπὰ ἴεῃ 
οἵ ἴλιεβϑ6 πδπΊεϑ, ἑ. 6., 411 εχο. ϑῃεκδηΐίδῃ δηὰ ϑβοϊοσαῖῃ. ΤΈς ἰοχὶ ἰ5 
τβεγείογε νεγν ἀουδεία! δηὰ μὰ πᾶπιε ϑμεκαηίδῃ 18 ςογίδίην στοηρ. 
Θμεκδηΐδῃ 18. ἃ ὈΓ ΘΒ πᾶπὴς ἴῃ ΟἿΣ θΟΟΚΒ, Νά. 33" τοῦ 125. 5, (ὦ Πὰς 
Ζαιϊϊα, 8 πᾶπιῈ ἰουπὰ ἴῃ Βοίῃ Νε. το δπὰ ΕΖγ. 2, δῃά μδὲ ͵β8 ὑγοῦ. 

τίσι. ϑζοίονεμμ 15. ἃ Τωον  εἰσαὶ πᾶπιὲ ἑουηά οΐεπ ἰα ΟἩ., δηά ἀοε65 ποῖ 
Ῥοϊοης πεῖε 68 μεαὰ οἵ ἃ εἴδη. Ἐπά. βῃρρ ῖεβ ἰῃς ἔγυς τεχί: οἵ ἐξε δοηις 
οἵ Βαηΐ, 5μεϊονε ἦς ἐμ6 ον οὗ 7οδερ᾽αῖ. Βαηϊ 15 ἰουπα ἴῃ ΒΟ ραγα]]εὶ 
1|3ῖ8. [ἐ 15 ποῖ ψἱϊμβουΐ ἰηϊεγεβὶ ἴο ποῖς ἐμαὶ (Πς ἢγβε ἴδῃ πδπιθβ ἴῃ Νὰ. 
δρτοθ τὶ} ἴδπ ἴῃ οὖσ 1ἰ5ῖ, ἀπά ἐμαὶ ψίῖ ἔνο Ἔχοερεϊομβ (Άγας, ν. ", 
Ζαοςδί, ν. 3) ἴπὲν ἄστες ψὶτ ἢ [ἢς ὅτϑι ἔσεῖνε ἰῃ ΕΖτ. 2. Β.-ΥΞ. ἀγχυδβ 
(δαὶ ἴδε ἱψεῖνε μεδαὰβ οἵ δῖ πεῖ ἅγὲ ἀὺς ἴο {δες ΤΠθοσν {μδὶ τὰς τε- 
βἰογεὰ [βϑγϑοὶ γγὰβ ἴο θῈ πιδάβ ὑρ ἴτοπι με ἵμψεῖνε {π|065.---18. 4. κά οἵ 
45ε τοης οἵ Αἀοπίξαπι δε ἰαε]. ΗδΣ ἐπε ἰαδέ τλεδῃ8 5 ηυϊῖς υὰ- 
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Κηοότη. ϑοιῃείίηρ 19 Δρρδγθηιν ἰδοκίησ. Α5 τὲ τὰ. οὗ ἐΐ6 5ορις οὗ 
Αἀοπίξαηε . .. απὰ ἰἤεδε αγε ἐμεὶγ παπιος, ἰὶ 18 εἴεδτ (δἰ {Βεσὰ τηυϑὲ δανα 
Ῥεδῶ ϑοσηξ βἰδίεσηιθηϊ δρουὶΐ [8686 530ῃ5, ἴογ ἴπ6 458 οἰδυβα που] ποῖ 
ΒῈ σοαυϊγοὰ οἰδεγνῖβα. ϑοιμεί βίης {{κὸ ““Ἶδετε στεσγὲ ἴδσγος Ὀγοίμεσβ᾽ἢ 
που ϊὰ ῥτορευν 811 ἃρ ἴδε ξὰρ. [1 ταν θὲ ἱμαὶ τὰ ββουϊὰ τεπμάεσγ: 
“Δηὰ οἵ ἴΠ6 5Ξοη8 οἱ Αἀοπίκαπι ἱβεγα ψεσε οἴμοσβ, δηἀ {8686 ᾶἃζὸ ἐμεὶγ 
ὩΔιη65.᾽ [ἐ ἰβ ποία νοσίδυ ἰδὲ Βεγε δίοημς γε πηά ἴἰγθα πδῆη65 ἰηβίοδα 
οἵ οὨε, δπὰ μὲ Βεγε δἴοπε (ἢς πδη)65 οἔ ἰῃς ἐδίμεσβ γε ἰδςκίησ. ὙΤπῈ 
γΊββ. ἀο ποῖ ἀστες σι τ οὐγ ἰεχί, Εϑά,Β δῃὰ Ἐ δΒανίηρ: ΕἸ ἑρδαϊεῖ ἐπε 505 
οἵ “ἐμοὶ αγπὰ 5δεριαίαλ.---14. Ἰηβίεδά οἱ σιδαὶ δὰ Ζαρθυά τὲ 5βου ἃ 

τὰ. σιλαὶ ἰῃς βοὴ οἵ Ζαρρυά, οὐ Ζϑοοδαγ, 858 ϑοσὴς ἰεχίβ βᾶνθο. ΤῈ 
ὨυΒεΓΒ ναΣῪ βοπλονηδέ ἴῃ τὰς ἀἰβογεηὶ ἰεχίϑ. 

1. Ὁκ} ὧὐ δάάβ οἴχων 48 Εχ. 6:4 εἰ ῥαδς., Ὀυϊ ο΄. 15. -οὐϑητ πὴ} 
ἩΠΈΡ. ἱπί. σῖτἢ 5[. σεβ.} “,,. ὙδΒε πογὰ ἰβ Ββασγά ἰο τεηες μεγε. Ἐϑά. 885 
χαὶ τὰς μεριδαρχίας (- αὐτοῦϊ); ΒΑ οἱ ὁδηγοί σοππεοίεὰ τὶ οὐῦνπ, 
ἐλε ρμίάες ροΐηρ “ῦ δ ριό; μεριδαρχίας τεουγβ ἴῃ 15 - 2 (Ἐ. 355 ἴοΥ 
γυδρ, ἰῃ χα τε 2 ΟΕ. 3513, ὨῦΡΌ; τὰ 8βουϊὰ τὰ. βεσὲ ὈγΌσρΌΥ τὸ απᾶ 
ἐκεῖν αἰοϊδίονις ἴοσ σοηι απ ε5].---- 9220] ΦΟΡᾺ Ιδοκ Ὁ δπὰ τὰ. κἴηρ οΓ Βα. 
Τῆς ἀδίο 18 ἃ ἰαΐε ἰῃβοσγίίοῃ. Ἐϑά. ἐγβῆϑροβεβ: τοπ μη} τοϊδᾷ πες [γοηι Βαδ., 
τδουρὰ [Πϊ8 ἀοε8 ποῖ ργεβιρροβε ἃ ἀϊδογεηὶ ἰεχί.---"Ὁ}] 18 ἑουπά ἴῃ 41} 
1δε ἰεχίβ. 1ἰ νγὰβ ἀουθί]εβ8 δά ἀδὰ Ὀν ἴῃς (Ὦσ. ἰο πιδᾶῖςς {86 1131 δὲ ἱπίο 
118 οοηίεχῖ.-)5Ὁ 5,35]. Τς ἐχρεοιεὰ πᾶπιῈ [(ο]ονίης ἀοε5 ποῖ 8ρ- 
Ῥεᾶσ. ἴῃ ν. " 115 ἤδπηβ 18 γτερεδίβα, θυϊ 51}}} ἢ ἃ Ὥδηλς ἰδοκίηρς. Ἐϑά, 
οσηΐῖβ (δ ἤδηης ἴῃ ν. , δῃηὰ (28 οπιίί5 ν. " ΔΙἰορείμεσ. ἯΝε βῃουϊὰ οὔ. 
ἴδε ἤδηῖε Βεγε δηὰ ΞΌΡΡΙΡ ἃ πδπιε ἰῃ ν. ". ϑίηςε ἴῃ σ (ΒΒ. 35: Ηδεϊυβῃ 
8. ἴδε σταῃάϑοῃ οἵ ϑμεϊκδηίδῃ, γε ταϊζῃξ τὰ. πὴ) 12 Φιοπ.---δ. Αἴας 
Φλ Ἐϑ34. ἐκ τῶν υἱῶν Ζαθοῆς Εϊεχονίας ᾿Ιεθήλου (ϑο 3 Ε54.), τὰ. ΝΊΓΙ 30 
Ὀμντντ]2 ΠΌ5Φ..--τ-Ο 5} ΦΠΛΓΠ] ρυζΖίοα ἐμε δηοίεηίβ, δαὶ ἐῃε τεδὶ τηηρ. 
͵8 σομπίέηρ ομἱν ἰδε πιαΐες; ἔυσίμεῦ οἡ ᾽ξ ἰ8 ἀεξειλοά βυβιοίεης ἴο γερθδὲ 
ΟἿΪΥ ““τηδὶεβ," ψϑῖςἢ ἴῃ Εβά. 18. αἰγαγβ ἄνδρες.---Θ. 2}] 5Βου] 4 ςεῖ- 
ἀδίμ!ν θὲς ἃ π. Ρ., δῖ ξ 15 ρβου αγ σεγίδίηϊγ, Φὦ οεγβ Ὡβη05, ὥβηλ, 
Αμιναδαβῖ (ΞΞ Ἴ2» 1.0); ΕΞξά. Οὐυβηνβ, ὨβηθΆ, Αμινδαβῖ, Οἱ ἔπε σι μοΐε, 
Ἴ2Ψ ἰβΒ θεβὶ βϑυρροτίοα δηὰ πιᾶὺ θὲ 8ὴ δορτγενίαιεὰ ἔοσγμι, 88 ἴμοσε ἃγὲ 

Ὠυμλοζοιι8 ἢ. Ὁ. τὰ Ἴ2» 88 186 ἰηϊ εἶα! οἰοσηεηΐ.---10, Α πδᾶπια ἰβ ονὶ- 
ἀδητν Ἰδοκίηρ, 85 Ἐϑά. οδεγβ ἐκ τῶν υἱῶν Βανιάς Σαλειμὼθ Ιωσαφιουβᾷ, 
(λ με5 ἃ βἰγυθας ἰεχὶ. Ι͂π Ἐϑὰ. τ (ἢς ἄγβϑὲ ἔνο πδπλθβ ἃγὲ ἱγαηϑροϑθοά. 
Ἐά....}2 2329᾽. ΙῺ σ᾿ ΓΒ. 263. γονὴ 15 [ῃ 6 στεδί- στη δῖμεγ οἵ ἃ 5μεῖο- 
ταὶ. ὝὍΠεχε ἰβ ἃ βυβρίςΐουβ Ῥβοηῖς γεβειι δίδηος ἕο ῬλρΌν", Βογα Ὡδυηθ 
88 ἰαἴμεν οὗ ϑμοίοσηϊ.---11. [πη ὥτ Ἐ934. (πε παπλθβ αγὲ ἀἰδεσοηξαἰοά; 
οοστεςὶ σπῖτι Οὐΐδα το... 05 30, δ. οῃ 1τοῦϑ,-- δα μλς 78, ΜΎ. 28, 
ἧς ε.,) ὈΡῺΨ ἴον Ὁ512}».---14. 1005] ἐδε ἰμηε ομε, ς΄. “7δταββ ἴῃς [685,᾿ 
Μκ. τς; (δε πδᾶηηε '8 δἰἰεβϑιὰ ὃν ὦ ἘΒ Ἐϑὰ.---αἴ' μὲ5 120 ἴογ 1το.--18. 
Ὁ) ΠΝ “πίη εἰ Πρ 0]ς᾽ (Βετί.); 565. βᾶγβ ἰξ 885 ἃ ἀἰβεϊηριυ βηϊηρ 5ἰς- 

πίδοδηςς ἰῃ νίενν οἱ “ἴδε 80η8 οὗ Αἀοῃίκδ, 25, θαξ οἴδμοσ πᾶπιθβ ἃγα 
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τερεαϊεὰ ψἱϊπουΐ πιατῖϑ οἵ ἀἰβεϊπειοη. ὍΤΏς “οἴμετ᾽" οἵ 25: ἰ5 ϑΘυρροβοα 
ἴο ἀἰπεϊησυΐϑῃ Ὡδπι65 ἰῃ {πε 88π)ς [ΪΞῖ. ὦ τεηάεγβ ἔσχατοι, Ἐ σι ἐγακνὲ 

πουϊσεὶνεὲ, 3 Ἐϑὰ. ἐῤοὶς ῥοσίγορεδ. ὙὯῈ ἰεχί ἰ8 χὰ] βυρροτίοά; θυ, 1 
οοττοςῖ, ἰ8 ἃ πηγϑίεγυ.---14, Ἴ2}}} οἵὰ. δ; ἰεχίὶ ἰβ στοηρ, 85 Ὁ», ἴδε 

Ἀεβὲ τεβδαϊηρ, ἱπάϊςαῖθβ Βαϊ οὴς πᾶς. Ἐϑὰ. μ45: Οὐτοὺ ᾿Ισταχάλκουϑβ, 
Οὐθὶ ὁ τοῦ ᾿Ισταλχούρουλ; 1 αστοε5β τὶ ΜΎΤ. Οὐυΐδε ϑυρρεβὶβ δὴν 88 
δε ἄσβὶ ρασγί οἱ (ῃϊ8 παπὶς, αἴϊτεσ νιῖςἢ σα ββου]ά εχροοῖ ἴδε πβδιὰς οἵ 
ἃ οἶδος. Βυΐ εἶβνν. ἰπ [138 11ϑὲ γε βανς [8 πδπιε οἵ ἰῃς ἰδίδεγ, ποῖ 

οἵ ἰδὲ ρΐδος οἵ τεβίάθηςβ, δηὰ (οἱ]ονίης (πε Θδαϑίεδὶ ΑΥ τε τηδὺ τά. 
ὝΣΙΙΣ ὯΨ. Βυξ Ἰσταχάλχου τηᾶῦ δὲ ὙὉΝ τοϑν, “1 Βᾶνε βργεδά ουἱ 

υπΐο {δεε.᾽ Οὐ. βιιϊϑιϊἱε58 οι δηὰ [με Ἧτββ. νᾶγν χγεβδίὶγ: Ζαβουδᾶ, 
Ζαχχουρῖ;, Ζαοίμν Ἔ. ὙΠὲ σοῖς ν. 15 ἰδοκίηρ ἰῃ 3 Εϑά. 

8᾽5 55 - Ἐβά. 8.“ ὙὯΘ ΔΘΒΘΟΠΊΡΙΥ δἱ (86 σῖνοσ Αδδνα. 

Ηετγε Εζγα οοἰϊεςῖβ μἰβ οοιραην. Ἀυγίης ἃ ἴδγος ἀδγβ᾽ ἐποδιιργαεηῖ 
ἰξ ἰ8 ἀἰϑοονετοὰ ἐμαὶ πὸ ἴχεν. Βανς )οἰποὰ ἴῃς Ἴχρϑαϊΐοη. ἘζΖγα ἀε- 
βρδίοδμιεβ ΠιἜβΘΘΠΡΈΓΒ Ὑ80Ὸ τεΐϊυγῃ τ ἃ βυϊδθ]ς βυρρὶν οὗ ἱεπιρὶς ϑεῖ- 
νδηΐβ. ΤὮς ΟΟΙΏΡΔΩΥ [αϑι8 ἃπὰ ὑγδγβ ἴίοσ ἃ 88ἴε Ἰουγηεν, ΕΖγβ δείησ 
Δϑμδιηηθὰ ἴἰο αϑῖς ἃ ζυδσγὰ Ὀεοδυβε με 888 δϑϑυγοὰ ἴδς Κίηρ τμδὲ Ὑδενεὶ 
ψουϊά δἀοαυδίεῖν ργοίοςξ ἔμοϑὲ σῆο βουφῃὶ πἴ. ΤῊ Ϊ5 ϑθοϊίοω ἰ3 ἔσοπι 
Ε. δηὰ [85 βυδεγοὰ «δεν Ὁ δαάϊιίοη οὗ νν. "1 1- », 

16. Α"α 1 ατϑοριδίοά ἱμορι]. ὙῊδ δηϊθοθάθης 18 ἀδαάς οὐ οἰέείς, 
38, ποῖ ἴπο86 παιηθᾶ ἱπ {πε [ἰδὲ (νν. 1.12) ἱηϊεγροϊδίθα Ὀγ (δ 
ΟΒτγοηΐοιεσ. [πῃ γ35 [Ἐς τεΐεγεησε 15 ἴο οο ]δοϊίηρ {Π6 Ῥθορὶα ἴο 
ἔοττῃ ἃ οαγάνδῃ; ἢεσε ὶΐ 5 ἴο ἴῃ: 8556 10] ηρ οὗ ἴῃ σΟΠΊΡΘΩΥ δ ἃ 
Ραγιουϊαῦ ρἷδοα ἱῃ ργεραγδίίοη ἔοσ ἀδραγίυσε.-- -Τ}6 τίσεν τολίολ 
οοπιθς ἱγμο 4. παν]. ὙΝῚῸΒ Ἐβά. νὰ ταυβὲ τεδά: ἐΐε γίθον τὐπίολ ἐς 
οαἰφά Αλανα; ἴοι ἴῃ νν. 3. δ᾽ τε ἐπα “16 τίνοσ Αμανα," τς 

Ῥεΐῃρ [δε πᾶπλδ οἱ ἃ σίνεγ ποῖ οἵ ἃ ρίδοε (ϑο Ἐπνναὶά, Πὲς. ν,151. 

ΜΝ ΊΠΟΚΙοσ ἰἀθμεῆεβ 1 τ] Η αὐϊο5- δὰ, ΜΒΙΓἢ ἐπίεγβ (ἢ Τίρτὶβ 
ΠΘΔΓ ϑοϊοιςία. Βαϊ Πα σοηβίαογβ ἱΐ ποῖ ἃ οδηδὶ οὗ ψαΐεσ, δυΐ ἃ 

τας τουΐε (ΑΠ 4. Βογϑοῖι. Ἀϊ,}18.1.).----Α κά 1 υἱσιυεά ἐδ6 ῥεοῤῖε απὰ 
ἐλ ῥνίοσίς, διε 1 ἀἸά ποῖ βηά σπν οἵ (δε δος οἵ 1ιευὶ ἐμεγε]. ὙΒῖ5 
Ἔχρ αἷη8 [86 ρυγροβα οὗ ἴμε ἴγοε ἀδυβ᾽ δῃοδιηριηθπῖ. ΕΖγα 
ΤηΔ4ε ἃ 50γ ἶην οὗ [86 σάτάνδῃ, τ ΠΪΟἢ μδα οοἸ]εοἰεα νο]υπίαγῆν, 
[18 οὐήεοϊ θείῃσ ἴο ποῖς 118 σοπιροσίοπ. Νον ἴξ που! θὲ 
ΒΈΓΔΩΡΕ ἴογ πὶ ἴο 88Υ [Βα ἢς Ἰοοκαά ἀπιοηρ [ἢ ἰαἰτν δηά ργίθϑίβ 
δηά [ουπάὰ πο [,ονἰϊεβ ἔμογα, 85 1 οὔθ Ψοῦα ἴο 5} Ὺ “1 βϑασοῃοα 
δλοηρ {Π6 ῥυίναίεβ ἀπὰ ἰουηᾶ πὸ οβῆςοιβ μογο. Ἐδ4. οὔδεῖβ 
8 τῇοτγα ἰης6 Πρ ῖ0]6 ἰοχῖ: 1 σαγείεϊν οὐδογυσά ἐἕοηε [ἰδ ἀββεπι! δὰ 
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οαγάνδη], σπά οΓὉἉ 446 ῥγίεσίς αμὰ οἵἉ ἰδε 1ιουΐος 1] Πομπὰ ποῆς ἐδονο, 
ὦ δ.) ὈΓεβί8. 85. ΜῈ} 85 [εν ϊε8 ψετα ψϑητπρ. Ιὑ ΜΠ ἀρρθαγ 
θεῖον [μαὶ ΕΖτα βϑεοιγεά οἴμεῖβ (Π8ῃ [μον] 65 ἤθη 6 βοηΐ ἴο 
(δϑβίρῃηϊα.---16. Μακίηρ ἃ πεοδββᾶγυ Ἴογτϑοϊίοη οὗ {πε ἱεχί, ἴο 86- 
εὐτε [δε ἰδοκίπρ [επιρ!ε βεγνδηΐβ, ἰξ ἀρρεᾶσβ [μδὶ 8ῃ δπΊθαβϑῪ 
88 56εηΐἴ ουὗΐξ σοτηρτίβίηρ {πὸ οἶα 5565 οἵ τζθῃ: οὔδ οδὶ]εά “μεδάϑ," 
ΤΟ Β5Εηρ οὗ πἰπα τη ΨΏΟΒΕ ΠΑΠΊΕΒ τὰ φίνεη; ἴῃ6 ΟἾΒΟΓ οΔ]]6ἀ 
“ἸΠ(Ο]Προηὶ,᾽ δηα σοπβίβείηρ οὗ ἔνο θη. Βυΐ τὰ δπὰ Εἶπα- 
ἐἤαπ ἴὮγες (ἰπλθβ, πα [ῃ6 ΝΟΥ 5ἰ ΠΥ Ναίμαμ οὔσθ. «Ἱαγὶδ 

δηὰ υ7ο)αγὶδ ἅτε τερϑιἴοπβ, δηα ἴπ8 ἃ πουῃ, “εδάογβ,᾽ δὰ 
118 δἀϊεςξίνε, “Ἰητ6}Πἰσοης,᾽ παν Ὀθεη βεραταῖθεά. γε βῃου!ά 
τϑετγείοτε τεδ: 7 σεμὲ Εἰέθσον, οἱ αἱ., ἱπιίοϊ ρον ἰοαάενς, ταθῃ οοτὰ- 
Ρεΐοηϊ ἔογ [Ἐς ἴαϑῖ ἴῃ μβαπά. ΟἹἉ {ῃε56 ἰεδάεσβ θαΐ ἔτο, Ζεοβαγίδῃ 
8Πη4 ϑΠΒεπηδίδη, ἀγα τηθη!οηδα ἴῃ [86 ΟΒγοηΐο γ᾽ β 1ἰβῖ, νν. 1-", 

80 ενίάεπος οὗ {με ἙἽμαγδοίογ οἵ (μδὶ 1151. [1 15 ἱτῃροββίθ]ε ἰοὸ 
1611} δὲ μον πιδὴγν ΕΖτα ϑεπί. ὙΤΠε 5μογίεβί δηὰ οὐ δ! ν Ραβέ 
[138 ἰ8 ἐουπὰ ἰπ Εαὰ ἶ: ΕἸέσσεν, Ατϊεϊ, 5)ιονιαία, Εἰπαίδαη, Ναίλαη, 
Ζεοδονίαϊ, Μοσλμδαηι, βενεῃ ἴῃ 8]].--- 17. Απά 1 ςεπὲ μη], ποῖ 

“1 σομητηδηάεά ὑβειη,᾽ σβΐϊςἢ νὰ Πηα 88 δὴ αἰϊογηδίϊνε τοδάϊηρ. 
-ὕηίο 1440 ἐἴε οὐ ἦπ Οαείρλῖα (δι6 ῥ᾽αςεῖ. ἍΝ ταυβὶ οτηἶὶ ἐδδ 
}ίαοε ἴο τλᾶῖκα ροοά 5εη86. Τῆε ἰεχί 5βῆονβ ἃ ΒδΟυ])οηΐδη ἰάϊοπι. 
1440, οἴμογνῖίβε ἀηκηονη, ψὰ5 (ἢς μεδὰ οὗ ἃ 768} σοΙοην 
ἴῃ Οαϑίρῃῖα, σψμῖςι ὙΝΊΠΟΚΙΟΣ Ἰοσαΐεθ οὐ (μῈ Τίρτίβ, ορροβίϊε 
ϑεϊευςΐα, δηὰ 50 ποῖ ἴδ ἔστοπι μαναὰ (Α4{|. Ῥονυϑοῖ. Ὁἱ,000 6.) 

1 μιά υὐογάς ἱμίο ἰδεῖν το]. Τη ϑρὶίε οἵ μἷ8 ζᾶσγε ἴο Ἅσβοοβα 
1ηι6]]ἶσοπὲ Ομ οίβ ἴοσ ἢἷβ επαραβθυ, ΕΖγὰ ἔγαπηθα σδγοίυ ν [ἢ 
ΤλΘββαρα ΠΕΥ ΜΕΓῈ ἴο σατὺ το [Ιἀἀο.---ο 1440 ψὲς ὀγείδγοι 
456 Νειδὲρήηη) σδθποῖ θὲ τῖρῃί. γε 5βου!ὰ τοδά τρηὴο 1440 απὰ 
"ὴς ὀγείδγει ἐπε Νοίδἠρῖνε, ΟΥ Ῥοββίθν 7140 αμπά δὲς ὑγείδγοη 
ἀιυεϊέηρ ἵπ. ὕη]ε88 1,εντῖε5 δηὰ ΝΕ ἰηἷπὶ ἅγα βυποηυτηοιβ, ἰΐ 
85 Θν ἀἜΠΕ]Ὺ ποῖ πηεγεῖν 1,ενὶῖε5 ψ ΠΙ ἢ ΕΖτὰ βουσὶ ἴο δαὰ ἴο 
[͵8. οοσραηγ. Οχ (δε Νειηΐπι, νυ. 5. 25. Τι 5 ἐνϊἀθηΐ (μαΐ 
ἘΖτὰ ψὰ58 αυἱϊΐε ἱρπογαηὶ οὗ (ῃς 188 ἴῃ ς. 2, οὐ 6 ψουἹὰ ηοΐ 
μάν Ὀεδθη δ βϑυςἢ ρδίηβ ἴο βϑοιγε {πῸ αἰζεηάδηςε οἵ οἱαβ865 
ΔΙτεδαν βυρροβεά ἴο δὲ ἰδγρεὶν γεργεβθηίθα δἱ 7Ὄγιβαίθμι.--- Τὸ 
ὀγὶηρ 0 Ἠ5 τηὴρὴδίογς [07 ἐμι6 πομδε Ο7 ομγ Οοά]. Ἐπ. μα5 σεμά, 
ἃ Ὀεϊζεῦ τοδαΐηρσ, βίποα [88 τηθϑϑᾶρε ψ88 (ο [(4ἀο, ψῆο οουὰ 
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ΒΕ6η4 Ὀυϊ ποὶ Ὀτίησ. ὙΒουρῃ βοης γββ. γεδὰ “"βϑίῃρεγβ᾽" [ὺ ὕ 
“ἐγηϊηϊβίογβ,᾽" [86 ἸΏΟΓΘ ζθηογαὶ ψογά, ψ ἈΪΟΝ ἱποϊ υἄδβ 411 οἰδβϑεβ 

οὗ το ρ|6 οἸΊςΕΓΒ, ἰ8 ργείεγα ]ε. (Οδγίδίη!ν [815 ἴεστὰ νου ποῖ 
ΡῈ υβοὰ [ἔ 1,ονἱϊεβ αοπε ψεγε ἀεβίγεα.---18., 44 ἐκεν δνοιρῖί ἰο 
45]. Αποίβεγ, Βαϊ ογτοηθοιβ, ἰοχὶ, (Βουσὰ ουπὰ ἱπ , 15: ακά 

ἐἄογε σαηις ἰο μ5. ὙὯῈ πηρδηίηρ ἰ5 {παῖ {π6 ἱπιο!]σοηῖ Ἰεδάεσβ 

ΜΈΓ βυισοεβϑία! ἴῃ ἐπεῖγ αυοϑί, ἔοσ “18 φοοά Βαηά οἵ σοὰ ν8 
ονογ᾽  1}ε ψῃο]6 δηζογρτίβο, δηὰ {μεν Ὀγουρῃὶ Ὀδοῖ ἔγοτῃ ( δαῖρῃία 
ἴο [86 σαγάνωη δ Αμαν ἴμοβϑα δηυμηἷεγαϊθα ἴῃ [86 [ἰ5ὶ ξο]ονίηρ. 
-τΤΒο ταϑβί οἵ [μ6 νεῦβα 15 σοῃξυβίηρ: α ταν οἵ ῥγμάοποε, οἵ ἐξ 5οπις 

ο[ Μαβηϊΐ α 5Ξοη οἵ [ιευὶ α 505 ο 15γαεὶ, αμά δἠενεδίαϊ απὰ ἐξ δοη5 
αγὶ μἷς ὀνείδει εἰρ᾿θοη]. ΜΙᾺ αυΐμε οἡ Ὀαϑὶβ οἱ Ἐβά, νγὰ πιδᾶῦ 
οὐδε “δηά,᾽᾽ δηά {85 τηδκα ϑβεγεθίδῃ ἴμ6 πηδη οὗ ργυάεξῃςε; 
ἴου 6 νγὰβ ἃ ὑγοπιίπεπὶ 1ονιΐα ἴῃ ΕΖγα᾿β δα πηϊηϊςιγαίίοη, ν. Ἶ 
Νε. 87 ο' “-. “ϑοη οὗ [μεν] 15 Βεσε ποῖ σεῃεδίορίοδ),, θυὶ οβῆςϊαὶ, 
Ῥείη δαυϊναϊεηῖ ἴο 1μονἱῖϊ6. ““ϑοη οἵ 15γ86]᾽ 15. ἃ οοστυρίίοι. 
Μαηὲὶ νὰβ ἃ 50η οὔ σταηάβοη οἵ Μογασὶ, ν. 19, Δηα Μογαῖὶ νγὰβ ἃ 

80ὴ οὗ [μεν]. Ὑβετα ψεγε εἰρῃίθεη 1[μεν]ῖ658 οὗ {μὲ Κίη οἵ [μ6 ρτὰ- 
ἀδηΐὶ ϑΒογθθίδῃ πο ᾿οἰποα Ηΐπὶ ἴο 5ὸ ὕρ ἔογ {Π6 ἰθιηρ]6 βογνίοα. 
ΤΒα ἴτυδ τεδαϊηρ ἴ5: α φγμάεμ ηπᾶρ οἵἩ ἐδε 5οης οὔ Μαλίἑ α 1ιευϊε 
ας δε οἰεἑο, δκογοδίαϊ, εἴς.---19. 45πώ υυὔδ μένε 1ξαΐαξ ο ἐδ δομς 
οΓ Μεγαγί, Κὶς δγείδγε αμὰ “πεῖν δοης πυομ}}. ὙΒΟ6 ἰεχὶ ἰβ οὔ- 
νίουβ!ν ἱπηροβϑῖθ]θ. ὦ Ἐβά. οπιῖϊ ““Ὑ1} Εἴτα, [05 σουρὶ ηρ [πα 
ἔνο πδιηθ8 88 οο-ογαϊηδία; θυΐ 45 [815 1ϑαϊδῇῃ ἰβ ποῖ παπιϑά εἶβο- 

ψΒεγα 6 οοὐά οὶ Βανε Ὀδδθη 50 ἱπιρογίδηϊ ἃ ρεβοῆασε. ΤῈ 
γιββ. νασυ, θυ Ἐ ρῖνεβ σοοὰ βεηβε: Ἡαδσλαδίακ, απὰ το ἀπε 
75αἱαΐ ο ἐδ δοη5 οἵ Μεγατὶ, απὰ εἷς ὀγοίδγομε αμά ἐδ δοη πυεμῖγ. 
--20. 4ππώ οὕ ἐμ Νοιϊλίκέηι), ΤΟ] ονίηρ πο τα μαναὰ [μς ΟὨΪ 
Βιἰϑίοσίςαὶ δοοουηΐ οὗ (8 οσγάθγ, ἔγοπι ΨΈΪΟΣ ἰξ ἀρρεᾶτβ (μδὲ {86 
ΟΥΟ νγὰ8 βϑἰ δ} 5Πη6 ἃ Ὁγ αν! δηά 5 τιϊηϊβίειβ ἔοσ [86 56.- 
νὶςα οὗ (με 1εν]ϊε5 

Τῆς ΟὨς. ἔγϑδοδβ 4}} ἴδς ἰδαρὶς ἱπϑεϊυἱοη8 ἰο Ὀανὶά, ἀπὰ τὰς ἰπῖες- 
Ῥοϊδεΐοῃ ἔσοτα ͵β βαηὰ ἴ8 δδϑῖν τοοοχηϊβοα πόσο. [ὲ 'β ὑοῦ. ἔπδξ Κίηρϑῃ 

δὰ θδθδθὴ ποηΐ ἴἰο ρῥγεϑειὶ βἰανοβ ἴο {πὸ τορ]ς (υ. ϑιαῖι, ΟΤ. Η] ς!.:5). 
Τῆς 5ἰδίειηθης 8 διιρὶ βοα ἴῃ 4 Εϑά.: απὰ ἐλεν ἰδενιδοῖθος τόῖγε ἐδ 
εὐἰΐείς 7ον ἐδ τοογὰ οἵἉ (δε 1δυ. τοὴο Ξογυεά ἐπ δε ἰοερς. Τὶ 5 θαγοῖν ροβ- 
δἷ0]ς (δαὶ ψῖῖ ὦ τὲ βῃουϊὰ υπμάετβίδηὰ ἵὑνο οἶα58ε8 Βεσε: (1) οἵ ἐδδ. 
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Νοιλ. ὠοπι ανίά εειαὐἰ δ ιοά, (2) απὰ ἐλε ομέςίς 70γ ἰζε 1,υϊίσαὶ ξεγυΐσε, 
ἐλε Νείδ. 220.---ΑἸ! οὗ ἐἰοπε ἰϑογε τπρπ οηϑὰ ὃγ παρ], οὐ ἀεβίρηδίοα ὉῪ 
ὭδΙηα, ἰ8Β ἃ ρίγαβε οἱ {με (τ. δηὰ 5ῃο "8 δῃοίμοῦ ἱπίεγροϊδίίοη. 1 
ϑΔρβδδῖβ ἰδδῖ (ῃς εἴη θαβϑυ βεουγοὰ 28 [,εν. θεϊοηρίης ἴο ἔνο μι 165 
δῃὰ 220 Νείῃ. ΤΈἊ οδανδη ἴβ ΠΟ ργερασθά ἴο βίασί οἡ ἰΐ8 ξγεαὶ 
ἦουγηον, θὲ ἔγβὶ ἰδς ἔανοιυν οἵ Ὑδηνθἢ πιυβὲ θ6 ϑεσυγοὰ. 

21. ἘΖταὰ ῥτγοοίαϊπηβ ἃ ἔαδί (μαΐ {πε ρεορῖὶς πιῖσῃς Πυπιθ]α 

1 Πειηβεῖνεβ θείοτε αοά ἴῃ ογάεγ ἴο βθουγα δ δυβρίοϊουβ τοδά.--- 
22. Τῇε τεᾶβοη ἴοσ {με ἔαϑέ ἰ πον βίαίθά ἴῃ οἴβεῦ ἔδγπιβ Εσγα 
τοας αἀσδαηιρά ἰο αδᾷ ἱπ6 κἴηρ [07 α γμαγά ἰο ῥγοίδοί ἐδιονε ὕγοηι ἐδ6 
ἐπϑριν ὁπ ἰδ τοαΐ], Ὀδοδυϑα Β6 μδὰ δϑϑυγοὰ {μ6 Κίηρ (Βαῖ (88 
Πιδῃὰ οἵ Οοά ψὰ5 δάεαυαίε Ὀοίἢ ἴο ῥγοίδοί ἐΐοδε τοῖο δομρἧϊ ἀἶηι 
(ϑι4.38), σμάὰ ἐδ ιυγαί τυᾶς ἀγαΐηδὶ ἰδοδε τὐἶο αδαπάοπεά Μὲ»). 

ΤΏε οἰοβίης [Πγεαΐ ἰδ ψαπῦηρ ἴῃ Ἐ5ά., ψῃϊςἢ ταη5: 26 ῥοιυεῦ οἵ 
ἐπὸ Τιογά ἐς τοἱθε ἰποδε τὐἶο δος βὴηε [ΟΥ ὀυοῦν τεραγαϊίοη. Τὶ 18 
ΓΑΙΒΕΓ βἴίγδησε ἴοσ ΕΖτγα ἴο 5ὰῪ {μαὶ (οί 5 ῥοῖυεγ δηά τυγαίί ἅτε 

δδαίϊηβὶ ἴΠοβα ψῆὸ ἴογβακε ἰπ|.---28. 4ππώῶ τὸς [αεἰφά απά σομρ 
Μονι ον Οοά ἰομοδίηρ ἰδ, απὰ ἦξ τας ἐπίγεαίοά οὔ μ5]. Ἐπά. 
τεδάβ: σμά τοὲ σραΐῃ δομρἧξ [γονε ον Τογά αἱϊ {{656 εἶπρ5 αμά τοῦ 
[οὠπά δύ [αυογαδίε. ὙῊ6 Ὀεπεβοθηΐ ἀἰβροβιτ!οη τγὰ8 ἠοΐ ἀε- 
του η4 6 αἱ (Πς {ἰπ|6, θὰ νγᾶ5 βΒῆοτσῃ Ὁγ [με υἱεἰτχδῖα βυσοαβ5 οἵ 
18 Θδηςεγργίῖβε.---24. ΤῊΣ ἢγβί Ῥεύβοῃ ϑπρΊ ΑΓ ἰβ Γεβυπιθᾶ: σπά 

1 ϑοἰοοίοά [Ἰϊτετα}}ν, σεραγαίεα] ἐιυοῖνο ΟΓ 6 ἰλαάονς ο {με ῥγίδϑί δ], 
Ῥιυΐῖ ἔνο ἅγα πηθηϊτοπθα ὈΥ πᾶπι6, Θμογθίδῃ πὰ Ηδϑβδθίδη, {Π6 

ΨΟΓΥ ΟἿ658 ΨὮΟ ΜΈΓα Π4116ἀ 1, εν]ῖε5 ἴῃ νν. 15“. 42 Ἐβά. Βα5: (γοηὶ 
ἐλε Ἰεαάογς οἵ ἰΐε ῥεορίε απὰ {6 ῥγίεσίς οἵ ἰΐε ἱϑρεῤῖσ, τοα κηρὶ ἃ ἴὰν 
τεργεβεηϊδίίοη ἰῃ ἢ ἱπηροτίδηϊ Ῥοάν. [10 ἸΙοοκβ 8 ἰξ ἴδετα 
ΜΈΓΕ ἃ ΚΡ δεγεὲ δηὰ (Πα οτρί μα! ν (με ἰεχὶ τα: αημά 1 5ο, αῤαγί 
νοι μα ἰεαάενς οὔ ἐδ ῥϑοῤίς ἐιυεῖνο, απὰ ἴγοηι ἐπε ῥγίδεις οὐ ἰδιξ 
ἐονιῤίε δδογεδίαν! απὰ Η αϑμαδίαλ αμά ἰῇ ἐλοηι ἰοη οἵἉ ἐμεὶν ὀγοίλ- 
γεβ. ὍΤὨδ ψΒΟΪ]Ὲ σοπηπλτῖεε σοτρτίβθα 24, 841} ἰαγτλθη δηά μα] 

ῥτίεβιβ.--26δ. Τῆς ρυσροβε οἵ {μεῖγ βεϊεστίοη ἰβ πον ρίνεη: απά 
1 τοεϊρμοά ομ ἰο ἐδιοηι {πὸ εἶϊθον ἀπά {πὲ ροϊά αμᾶ {μὲ υοδϑεῖὶδ, {16 

οἤεγῖης [ον ἐπ πομδε οΓ οἷν Οοά], (με μἰ8 ἰο ψ ῖς ἢ τεΐογεηςοα 
ἷβ τπιϑδάς, δἵ ἰθαϑί δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 (ῃγοηΐϊοοσ, ἰη [86 Κίηρβ ἀε- 
οἴθα, γ155-, ΤῈ ἀρρβϑαῖβ [μαὶ ἰδ ὑσορεγίυ, σῆς 8 βϑδογοά 

ου δεοοουηΐ οἱ 118 ἀεϑιηδίίοη, νγὰ8 σαγο Ὁ} πεῖ ῃθα δηὰ με ῃ 
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ςοπηη 6 ἴο Παπάβ. ἀεεπιεά ρϑου τὴν ἰγυπενογίῃγ.---απά αἱ 
7ςγαεὶ ἐμαὶ τυετό [ομηα]. 80 15 ἀεβίρῃαϊβα οῃς οὗ {με βοῦυγοεβ οὗ 

18ς ρἰἴϊ58. ὙΒε αὐδ!γίηρ οἰαιθα ἰβ ποὶ ἰουπά ἴῃ Εβά., θυῖϊ 15 
δἰἰεβίεὰ Ὁγ ὦ. [ἱ ἰ5 ποῖ ἰῃς Κὶπά οἵ δχργεββίοπ (ἢαὶ ψουϊὰ μὲ 
δἀάεά 85 ἃ ρίοββι ΤῊΣ δχρί ἀπδίϊοη τλᾶν δε ἰῃ 7,5: “411 [Ἐς βνεῦ 
δπὰ πε ρο!ὰ {μαῖ δου 5811 ἤπά ἴῃ {με ργονίποε οἵ Βαθυ)]οηΐδ.᾽ 
ὙἼΣ 5θΆγΟῸ ἢ Μ)͵ὲ5 ἴογ 5γϑεὶ ἴεβ ἔγοσα τ Βοπὶ σοη τ θα οπ5 σου 
Ὀε αδακεά. ΑἹὶ ιμαΐ σουἹά μὲ ἰουπὰ ψεγε βοϊϊοϊϊεὰ. ὙΒΟΓα τπδΥ 
Ἀὲ δῃ ἱπεἰπιαϊΐοη ἰΒαΐ βοπια οἵ {86 Ἔχ ]ε8 ψεγα ποῖ σοπϑβρίσυοιβ 
ΜΠΘη 50 ϑοσὶ ρίοηβ ἴογ ἴῃ6 ἴεπιρὶε νεσα Το] ]εεϊεά. 

266. ΤῊΣ ἰοΐ4] διηουηΐ 5 ξίνεη 85 ὅςο ἰδἰθηΐβ οἵ βίἷνεσ, τοὺ ἰδεῖς 
οὗ ρμοϊά, τοῦ 5ϊϊνεγ νεββοὶβ, 20 ον 8 οἱ ροϊὰ, δῃηὰ 2 νεβϑεὶβ οὗ Ὀγδϑβϑ. 

ΤΈε 53Ξ|ϊνεγ ἰδ]εηὶβ νουϊὰ θεὲ δρουΐ ἃ μι] Π]Ποη ἀ0]1ατβ, 86 ξοϊά πῆογε [μβδη 
{δγεα τὰ] οη5. ὙΏεγε ἰ5, ἱπάθθα, ϑοπλα υποογίαίμν ἰῃ ἴμ6 να]υ65, θυῖ 

τλδΚα ἰΐ 85 ἰοῦ 85 ροϑβϑβίῦ]ς δηὰ 5{}}} [Ὡς ἤρξυγεβ ἄγε ἱπιροβϑίθὶν Ὀῖς. ἵνε 
τε] 536 ἴῃ86 ΟἾγ.᾽5 ἰοπάμπεββ ἴογ ἰαγχζε βϑυπι|85, δῃηᾷὰ ἢΐ5 ἱγηδσίπαιίίου ταδῦ 
μᾶνε ἰδ ἴο γαίβίησ ἴῃς ἄρυγεβ ἰῃ ΕΖγβ᾿β ςῆγοηϊοϊς. ἋΑς 7 τοεὶρβοᾶ ἰο ἔδενς 

ΟΥ [0 ἐπεὶν κακὰ 15 τερεδίβα ἔγοπι ν. 5, ἀπ 88 ν. Ὁ σοππεςῖβ οἰοϑεὶν σπῖῖὰ 
ν. εονν. 5.1. ἀγα δἰπηοβὶ σεγίδ Ὡ]ν ἃ α]., δΔἢ ορίπίομ βυρροτίεα Ὦν ἴδε εἰοϑες 

δφτεετηεηΐ οἱ ΕΞά. δηὰ ἴῃ8 υππδίυγαὶ ἀεβογρίίοπ οὗ δε πογὰβ ἴῃ σμδὲ 
ἷβ ϑυρροϑθοά ἴο δε ἃ πιεσε 1151. γε πᾶνε ἢο ἰάεα οὗ δε ναῖυες οἵ ἴῃς 
βἰϊνεῦ νεββϑεὶβ, θθοδυβε 86 πυθεσ οἱ ἰδἰεηὶβ 15 νδητίησ, θυαΐϊ 186 ποία 

οὗ ἴδε 20 σξοϊάεη ον ὶβ ἰ5 φίνεπ 88 ἵτοοο ἀδγίςβ, ἃςς. ἴο Μευ. δου 
8ς,οοο. Οη ἴδε ἀατγῖς, ἃ Ῥεῦβ. οοΐῃ, υ. 25.-τ-.4“Ππᾶ ἔπῦο υεςϑεὶς οὗ... 
ὅγαξς, ἀεείγαδίς ας ροἰ4)]. ΤῊς ἌΒαγαςῖεσ οὗ (ῃ6 ᾿γᾶββ ἰβ ἀβυδην είνθῃ 85 
“Βηεῖγν ρΡο ἰ5ιεά,᾽᾽ Βαΐ με σοπβίγυςΙΟἢ 18 ἀηρταγλτηδίϊοαὶ ἀπὰ 1με τηηρ. 
οὔβουγε. Εϑά, γεϑάβ: ὅγαςς θοβϑεὶς οἵ (δ δες ὕγαςς, ἰθη ἴον ποοῖθε] ῥοϊ ἐσ κοὰ 
εξδεῖς. 

28. οι αγὰ δοῖν ἰο γαΐαυεἢ] ὉΥ νἰγίαε οἵ γοὺΓ βδογεὰ οβῖςς, 
απά ἐδιε υεϑεοῖς ἀγα Πο]}], Ὀδοδυθα {ΠῈῪ πεγα ἴο θὲ ρἰαςεὰ ἱπ {86 
ἴθΏρ]6, 735, σπά ἰδὲ οἱἶθον απὰ ἰδ ροϊά ἐδ α ὕγοε-τοῦ!! οἤενης ἰο 
γαϊηυολ], ἀμὰ τΒεγοίοσε (μδὲ 150 ἰβ ἃ βδςγεά (γτιιϑῖ. ὉΠ} (ὦ δπὰ 

Ἐπὰ. νὰ βου! τεδὰ Οοά οἵ οἱγ [αίδογς, βἰηος ἘΖτγα σου]Ἱὰ ποῖ 
ΒΔΥῪ γΟΉΓ [δαί μεγ5.---29. Μὲ: τυαϊοἠ{μἰ αμά υἱρήϊαμέ πὴ γοι τοεῖρα 
ἡ! ἀραΐῃ ἐπ δα ῥγέδεησο οἵ ἐδι6 ἰεαάενς ο[ [δ6 ῥγίεοίς απὰ 1,ευΐες απὰ 
ἰοαάονς" ο [δ ζαίλεγς οἵἩ ]ϑςγαοῖ ἐπ 7εγμδαίοη. Δία ΠΛΑΥ͂ 

5 αυῖϊδε πιδῖοβ ἃ 3115} οὔδησε δηὰ γεδ 5 “ μβελά9,᾽) 86 τοσε οοσοου ἐχργεξαίοῃ ἴος ἴδὸ 
Ἰαϊεν; δυῖ “ Βεράβ᾽" ἰ5 ςμαγαςϊεσίϑεὶς οἵ με (Ἔγ., ποῖ οἱ Ε. ὙΒετε ἰβ Ὡο πεοὰ ἰο εποσῃὰ τβεῖθ 
ἔδιε ΟὨς. μα Ἰεῖ {με ἰεχὶ δίοῃς. 
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Βαανα θδϑβθὴ {ΠῈ δηιοιηΐ οὗ {πε βϑδογθά ῥγορογίν, Εζτὰ σδγείι ν 
ἱπργοθθοθ Προ 15 συδγαϊδηβ {Ποῦ ργεαΐ γεβροῃβι 11 ν.---Τὴξ 
οδανιδοῦς οΓ ἐπε ποιεδε 0 Υ αὐπυοσὴ! ἀεβίσπδῖεβ ταογε ρδγ ου Αγν 
186 ρίδος ψβεγα {μ6 σίϊθ ψοσὰ ἴο θὲ ρυῖ. ἍΙ ὦ νὰ 5βουϊὰ 
Ῥτεῆχ “ἔογ᾽ ογ “ἴῃ. 

80. ΤΗΐβ ν. 5. δὴ δά ἀϊξῖοπ ὃν ἔπε ΟἘγ., ἔοσ με (μἱτὰ ῥ. ἰ5 υἱϑοὰ αἱ (86 
ῬΒεσίπηίΐης δηὰ {μὲ ἢγβέ δὲ {με εηά; ργ. δπά [,εν. ἃσε βεζε ἴῃς ουβιοαΐδη5 
οὗ δε ναἰυδῦεβ, τ μογεδβ ἀῦονε ἔνγεϊνα οὨϊεῖ ργ. σγεγα 186 ἰγεαβυγεγ; 

18 βἰδίεπιεηΐ ρεῖβ αβεδα οἱ ΕΖγα᾿β παγγαίῖϊνε ἴῃ ν. "", δηὰ ἰξ δἀ8 ποῖ - 
ἱπρ ψϑβδΐενεσ ἴο 186 βίογγ. Εϑά. μ85 ἃ γϑάϊοδιν ἀϊβεγεης ἑεχὶ: απ ἐδ6 
2τ. απὰ 1υ., τεορεϊοῖπρ (ὅς τἶἶνεν απὰ (πὸ γοϊά αμὰ δέ νετεεὶς τυλίοι ἰοογε ἴπ 
«Ἴέγις., δγομρῖε ἑλσηι ἰο ἐπε ποιδε οὗ ἰἤε Γοτᾶ. Τὶ θδοοπιοβ ἔδυ5 δὴ αχαςῖ 
ἄυρ. οὗ ν. 3, 

1δ. κιπκτῦν Μ25] Εϑα.} τὸν ποταμὸν τὸν λεγόμενον Κεια; 80 τὰ. ΝΠ. 
Ὑΐβ ἱπηροτίδηϊ τεδαάϊηρ βθοπιβ ἴο Βᾶνε Ἔϑοδρϑὰ 41] (ῃς σοτηπιθη δίοσϑβ. 
ὍΤΙε ἰοχί 8 δὲ ναγίδηςς τ νν. πῃ, ΤῊΣ Κτββ. σῖνα βενοσαὶ ζυστὴ8 
οἵ δ παπι: ΕἰυειμΒ, Εἴυειλν (νν. 5), ΘουιΒ, Αουελ, Δαουαθ!. Ἐπϑά, 
Θεραν; Ἐ Αλανυα͵ Ἐϑὰ. Τα. ΜΝ ΊΠΟΚΙΟΓ τοϑάβ: ΠΣῸΝ ΟΥΓὁ ΠΝ. --- 22 Ν] (ὁ 

συνῆχαβ, κατενόησα, Ἠ ομαεῖοὶ, ἘΞά. κατέμαθον, 3 Ἐδ8ά. γχεοορπουὶ. 
ΎΒβ6 81} βυρροτέ 18 ἰεχί.---ΕῸΓ πμδὲ [οἸ]ονγ8 Εϑα. 885 ἃ δείϊογ ἱεχῖ: 
κατέμαθον αὐτοὺς χαὶ ἐκ τῶν ἱερέων καὶ ἐχ τῶν Λευιτῶν οὐχ εὑρὼν ἐχεῖ. 

Ὑμβετγείοσε τά... . ὈΣΠΌΥ Ὁ) 2). Τῆς ΟὮγ. μανίης ρυξ ργ. ἴῃ (δε [15ὲ 
(νν. 55.) πυυϑέ, οὗ σουγβα, Βᾶνα ἔμετὰ Βετε.--16. Ὗνε πιυβὶ εἰξδεσ ἄγορ 
ἴδε ῥσερ. ἢ δείογε δβδᾶοῖμ πᾶπιθ, 85 ὦ" Ἡ απὰ Ἐβά.1, ογ ἱπίεγργεϊ ἢ πὺϑ' 
88 ΤΠ. “3:Π|Π10} ΟΥ “56εηΐ ἴοτ.᾽ Ν. ν᾽ 58ῆονγ8 {μδὲ (ἢ τηδὴ πατηρά 
“ετα ΕΖγα᾿ 5 πη ββθΏρεῖβ. ΤῊΣ ὟΤΞΒ. 5ΠΟΥ͂ τυ ἀἰϑογεραηον ἰπ {μα ἰδὲ 
οἵ πδπι65: (Β ἢ45 Αρεβ ἴοσ 2) δηὰ 2.0}; 186 Πδιη65 ᾶγα σοσίβίη]ν ἀυ- 
ΡΙοδείοηβ; (Ὁ οὔἱβ ἔτοπὶ Ὀθκτ το εηὰ οἵ ν.; Εϑ3α. ἰΔςΚ8 {86 ἰαϑὲ ἔτο 

ὨΔΙΏ68 δἰϊορεί μεσ, δηὰ 530 σεσορτιῖϑοϑ Ὧ0 οἶαϑϑθεβ. Τῇ ονϊἄδηςε 5ῃ0 "5 
1δαὶ ἸΡΣΌΝῪ 2. ὅτε δοοίἀθηΐϊδὶ τερδιἴοπβ. ὙΒεμ ὈΨΝῚ δα 9.) 
ββου!ὰ ὃς Ἰοϊποά ἰοφείμεσ 85 ἰῃ Εβϑά.: ἡγουμένους καὶ ἐπιστήμονας, 
ἄρχοντας συνετούς..---17. ὭΝΧΊΝ] 50 ΟΒΑ ἐξήνεγχα. ΟΥ. ΠΝ, 50 ι ἐν- 
ετειλάμην. ΤῊςΣ ἰοτγηηοῦ 8 ἴῃς Ὀοϊίεγ σεδάϊησ. Ἐ54.ΒΑ χαὶ εἶπα αὐτοῖς 

ἐλθεῖν Ξε γυσκ ὉΛΌΝΊ,--- , . γπμ]. Ἐργ Ἐμΐβ νοῦν ἀϊβου τοχί ΦδΒ 865: ἐπὶ 

ἄρχοντος ἐν ἀργυρίῳ τοῦ τόπου, ἱ, 6., ὈΡΌΣ "0052 ΦνῸ ὃν. ΤῊ ΪΒ8. πηδῖκαβ 
ΠΟ 5εη88 δπά {ῃ18 νευβίομ ἰβ 51}}} τὭογε βορεὶεββ ἴῃ ν.". Ἐβϑά. πρὸς 
“Λααδαῖον [Αδδαιἷ, ΔολδαιονΑ], τὸν ἡγούμενον τὸν ἐν τῷ τόκῳ γαζοφυλαχίου, 
ἧ. δ., ὭΣ ὈΦΡῸΣ ΦΝῸΣ τπμτῦμ, Ιἢ ϑρίϊε οἵ ἴδε δια οἵ τμ6 οοῖ- 
συριίοη, ᾿ξ 5 θοβὲ ἴο τοραγά (8 ὑπρταπιπιαιῖςδ] ὈΥΡῸΠ ἃ8 ἃ τηδγρίπαὶ 
ποῖς ἴο 5Π0}7 1Παὶ {π6 ἀπκποννη Οαϑίρῃία τνᾶ8 ἃ ρίδος; ἰξ 8 ἐσπηρογοά 
{|κ6 τῆς Βδ}. ἀειεγπιϊπαῖῖνε. γε πηῖσῃι δαϑγ ἱπιαρίπε {Πδὲ [ἢ15 ρα58- 
δε ΜᾺ5 ΟΥΙ ΚΙ ΏΑΠ πτϊ θη ἴῃ ΒΑΡ.---τν υ1Ν] ΒΑ χρὸς τοὺς ἀδελφδυς 
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αὐτῶν τῶν ᾿Αθανείμ; Ψ χαὶ πρὸς τ. α. α. τοὺς Ναθιναίους. 1 ΞυβίοεΞ ἴο 
τὰ. σἱ Ἐβά. νπμν, Εϑά. 18. Κ8 τσ, ἀπά τι ἷ5 πᾶν θὲ πῃ εἰτοὸῦ ἔοσ 
Ὁ ΦὉ.--ν 2] ΕΞά. ἀποστέλαι -Ξ γί φ’.-- το ἼΦῸ] ὦ ἄδονταςΒΑ (οὐ 9); 

Ζ [45 ἀυρ., λειτουργοὺς καὶ ᾷδοντας, ΕΞά. ἱερατεύσαντος, ἴῃ ἀὐτεεπηεηΐ 18 

͵ϊ8 τεδϊηρ ἰῃ ν. 1"; 830 3 Ἐβ4, οος φιεὶ σξαζογάοίδο [με ξεγεηἑ7 τα Ὁ5))Ό.---- 
18. γ»}2}} 30 Ἐϑά.} ἤγαγον, Ἐ ἀπὰ 3 ΕΞὰ. σἀδιχεγμμ; Οτ. ἸΜ12»),, 50 ὦ 
ἤλθοσανβα, ἦλθον". ὙΒε ἔγϑβὶ εἰδιιϑε ἰ5 ἰδοκίπρ ἰη Ἐϑά.Β, Κι. ἰβ ργεί- 

Εἴ 8]6, 85 (Ὡς ΗἸΡΆ. οογτεβροπάβ ἴο μ3 πο, ν. "᾽.--23:95] Ἐϑά.ἊΣ χρατιάν 
τα ΠΡΊΓΙΣ, τ ΦῸᾺ] ΡυΖΖίεα ἴΠε ἰγδηβίδίοτβ; ὦ [85 ἀνὴρ σαχώ(χ) ., α- 

συνετόςϊ,, ἀοοἰἐπείημεηι Ἢ, Ἐ5ὰ. ἄνδρα ἐπιστήμοναβι!:;,͵ ἄνδρας ἐπιστήμονας", 

οἷγος ῥεγίίος 3 ἘΞξὰ. ὙΒοτα ἰβ πο μοοά γεᾶϑοῦ ἴοσ 8 ρ]., 85 ἰδε πογὰς 
ΔΡΡΙΥ Οὔἱγ ἴο ϑΒεγε [ΔῈ .--- 3 2] ὦ χαὶ ἀρχὴν ἤλθοσανβα, ἐν ἀρχῇ Σα- 

ρουιαῖ, 50 Ἐ534.Ψ; ἄρχη 5 υϑοὰ ἰο ἰγδηϑίδίε ὑπτεπὶν-ίουγ ἀϊβετγεηῖ Ηςὃ. 

ποτά (Ηδίςβ. δῃὰ Ἐδάραϊῃ, Οομοογά.), αὶ τε εχ νσαὰθ ἀρρδγεῃθ 
ἩΦΙΊΣ, “αἱ τς πε, ἀπὰ 1μδὲ 88 Βϑεῆ οοττυρίοα ἰο Ὀνπ φησ]. Τῆδὲ 

(επί κπαιίίοη που ἀστὸς τὶ (ἢς 5ἰδίειηθηΐ ἱμαὶ ϑμεγεῦίδῃ νὰ ἃ 
Ρτγυάεπὶ τδῃ.--ὐ 13] 8 νσδηϊτίης ἰῃ !.---19. ΤΕε ἴεχὲ ἰβ οοττυρι. Ἐ 
τοαυΐτεβ 186 5] σῃϊοβε σὔδησε ἴο παῖε βεῆϑε: εὐ Ηασοδίανε, εἰ σμηε δῸ 
1Ξαΐαπι ἀς Κ᾽ ἐὶς Μετγατὶ, [γαϊγεσφιε ε7μ5, εἰ Π]ῖος “75 οἱ. (ὦ δηὰ Ἐϑά, 
τὰ. τιν ἴογ Ἰγν. δα ἢδνε υἱοὶ αὑτῶν, 1 τῶν υἱῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἀδελφῶν 
αὐτοῦ, ἱγαηβροβίηρ ἴπ ἀστοεγεηΐ ὙΠ ν.9. Βυὶῖ ἴῃ Εϑά. Ψ μᾶ5 αὐτῶν 
ἴῃ ΒΟ οα865, ΨὨἷε Β ἢδ5 ἔογ {8ε ψβοΐς ν.: οἱ ἐκ τῶν υἱῶν χανουνάιου 
χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν εἴχοσι ἄνδρες; 3 Ε54, Ατόίαπι εἰ Αν»ὴπ ἐς Π]1ἐξς βἸίογμηςε 
Ολαπαπαΐ, εἰ Μὲ ον υἱγὶ υἱρίνἶ. ὙΜΝῸ παᾶπλεβ δζὲ ργεῖ(ν νὰ] δἵ- 

ἰεϑίεά, θυΐ ἴπετγὰ 18 ἀουδὲ Ὀεΐνγεεη Μογασὶ δηὰ ππ. Οἡ ἴδε σΒοῖϊς, 
ἴδε τεδάϊηρ οὗ {δε [,Δεΐπ 5 1Πε βἰπιρίεβδὶ, γεαυϊγίηρ Βυΐ ἃ βίηρὶε οὔδησε, 
ἦς δ., Λ22..--Ὧ0.. 102] Ξε “δρροΐηϊ," ς΄. ΒΏΒ.---Οὐϑη] ὦ οἱ ἄρχοντες, ἘΞά. 
οἱ ἡγουμένοι, 3 Ε8ά. φγίποῖῥες. ὙΒεγείογτε ἵβεγε ἰβ Ὡ0 βυρροτγὶ ἕοζ 
ΨΥ ΠΟΚΙεγ᾿ 8 ἐπλεπάδιίοη, ΓΦ Ὁ.----ϑ Ὁ) «ον. ἸΏ20] ἰ5 ἰμβεσιοὰ ὃν ἴῃς (Ὡσ. 
83 8ῃ οχρίδηδίοσυ ποῖθ. ΤῊ τε]. Φ᾽ Ὥδνοσ οσουγβ εἶβιν. ἱπ Εζτγ.-ΝΕε., 
Βυΐ ἱπίςε ἴῃ ΟἈ. (τ ἴοιν. 9 1), ϑίες. τεζαγὰβ θοὸς ν. 85 ἃ βἷ.-- 
122] ὦ συνήχθησανδα, ὠνομάσθησανϊ, Ἐ νοζταδαμίμγ, ἘΞ4. πάντων ἐσ- 

ημάνθη [ὀνομασθηλ) ὀνοματογραφίαΒ; οὗτοι ἐσημάνθησαν ἐν ὀνοματογραφίᾳϊ; 
3 Εϑά. ογεια ποημίπα οἱρπίβοαία σμηξ ἐπ τον ῥίμγὶς. Τὶ 5 ἃ ἑανουπίε 

ρἄγαβα οἵ {86 (ῃγ. (τοί. μ.)..- -οϑς, 1.0] ὦ σῶσαι, Εϑά. ἀσφαλείας. 

ΎΒεΓε ᾽β τυ ςἢ νᾶτγίεῖν ἴῃ ἴῃς γεπάεγίης οἵ [με ἰαϑὲ εἴδυβε: Φ τεηάεγβ 
πὸ., θυῖϊ Εϑά. μα5: ἰσχὺς [1») ἴογ 1 τοὺ κυρίου ἡμῶν ἔσται μετὰ τῶν 
ἐπιζητούντων αὐτὸν εἰς κᾶσαν ἐπανόρθωσιν; 3 ἘΞα. υἱγίμς Πονεηὶ ἐγ! σεν 

εἰς φμὶ ἱπαφμήγι μη ἐπε ἐπ ομιηὶ αἤοοί. ὙΤῊΪ5 ἰδ Κβ ἐδ ἰδϑὶ εἰδυβε επγεϊυ, 
ἧ. 6., ἴῃς (δγεδὲ ἴο ἴδοϑε το δραηάοῃ Οσοά.--- 28. 121})] Ἐϑά. πάλιν -- 
Ἰ21Φ).--ᾷ. Ὁ) Π5 ΥἼΦῸ] 3 Εϑά. εχ ῥίεδὶς ῥγαροςἠὲς εἰ ΞαοεγΔοίέδεις ἱδην- 
2᾽ὶ τε ὈΣΝΤΤΙ ὉΠΟῪ ὉΡΙ͂ γἼΦΌ.----ριϑ φῦ]. ΤῊΣ ρτερ. ἰβ ϑυρροτίοα Βγ ΘΒΑ, 

Βυΐ ποῖ ΒΥ ὦν Ἐξὰ. 1 ἰβ δὴ οἴτοσ, Βαϊ ποῖ, 1 (Πΐηκ, δοοϊἀθηΐϊαὶ. [ὲ 
Μγὰ5 ῥγοῦ. ραΐ ἴῃ ἰο ἀνοϊά (ἢς βἰδίειηοπὶ {πὶ ΘΠ ογθ 8 δπὰ Ηδϑηδθίδἢ 
ψεῖα ρῖ.--8δ. πῦρ θη) ὦ ἔστησα, 30 νν. 3.3.» Ἐϑα. 85. ὦ, Βυϊ ἰῃ νν. 
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3... χαρέδωχεν. [ἢ ΤΩ δα άἀεπάα ἴἰο Οὐἰδς (5807.")) ΕἍΥΑ δἰδιοὰ (μαὶ ἴῃ 

ἘΖτ. 855...3 χαρέδωχεν 5βἰαπ5 ἴος ὈῦΦ. ΤΟΙΓΕΥ ἀεηΐεβ (ἢἷ5 δηὰ ἰπϑἰβίβ 
τηδὲ υῦν 5 τεργοβεηϊθὰ ὃν στήσας δηά σταθέν (Ε5.15). Ι{ ἰ8 ἔγυς {πᾶὶ 

ἱστάναι βἰδηἀ5 ἴοτ 5“, Φ, [βουὴ νοῦν σαγεῖν, Βαϊ ἰῃ Ἐϑά. 8.5 (Ξ-- ΕΖε. 89), 

παραδοῦναι 4068 τερτεβεηΐ Ὁ, Φ. [Ιἡη 812. οἱ (-ὦ ΕΖτ, 85. 5) τγχῈ ἢανε Ὀοἢ Οἷς. 
νοτάβ, καρέδωχεν στήσας, σταθὲν καρεδόθη; στήσας ἀηὰ σταθέν την ἴΠετε- 

ἴογτε δ6 σοπιρίοπιθπίδγυ νῦ58.---26. Ὁ5295] σδηηοῖ ὃς Ἄςοπποςίοα στα 
ΔΩ ποτὰ 88 ἰξ βίδῃηάβ; ΠνΝῸ ρίνεβ ἴῃς πυπροῖ οἱ ἴῃς νοββϑεὶβ, ῃοΐ οἵ 

1Δ]θηῖβ 85 ΕΥβ. Τε πογά ἰ5 ἰδοκίης ἰῃ ὦ Ἡ. Μεν. βυρρεβῖβ ἐμαΐ ἃ 
πυθεγ δ85 [4 ]]οὴ οὐδ, Βαϊ 54 γ5 (Πδὲ 'ξ πηδᾶν ὃς {π8ὲ ΘΔ0ἢ νεβ86] ἀανεγασοά 

8 ἰδἴεπι (Εη4.5). Ουΐδα οπῖβ {με ποζὰ 88 ἃ σὶ. Ου ἰδς δηδίοψυ οἵ 

ὃν Ὁ γτνο, ν. π, Ἰὰς τιοϑὲ πδΐαγαὶ βυρροβίτίοη 15 ἐμδξ ἃ πυμθεῖ ἔο]- 

Ἰονγεά, 80 ἐμαὶ δε ἰεχὶ οὐ ίμδ!ν τά.: τοὸ σῦν ϑεσϑεὶς [πεϊξϊησ).... 

ἑαϊοηίς.--- 7. Ὀ25 ὙὙκὉ] ὦ εἰς τὴν ὁδὸν χαμανείμ (δράχμωνλ, δράχμας). 
ΤὨΐβ ἰβ ἃ ἀυρ. τεδάϊηρ, ἢἄγβεὲ Ὑυτῦ ἀπά ἐμαπ οοτγεοιϊίπρ ὃν δάάϊΐης ἃ 
πεῖσῃῖ. Εϑβά. ἰδ κ8 86 ποτά δηὰ ἴῃς πυπιογαὶ ἐο]]ονίης ἃ5 ννε]].-- 
τφτὰ 352]. Ηκτε τὰ Βαᾶνε ἃ πιρὶ. [ο]ονγοὰ Ὁν ἃ ἔ. δά). ὙΏς ΚΞβ. νϑγν: 
(ἃ σχεύη χαλχοῦ στίλβοντος ἀγαθοῦ διάφορα ἐπιθυμητὰ ἐν [ὡς] χρυσίῳ, 

ἘΞ4, σχεύη χαλχᾶ ἀπὸ χαλκοῦ χρηστοῦ στίλβοντα σχεύη δὲχα [χρυσοειδοῦς 

δέχα δύο}, Ξῃονίηρ ἃ σοττεςίίοη ἔτοαιυ ΜΤ. Ταΐβ νουϊὰ θὲ: ππΣ τὉ9 
ἜΦΡ Ὀ3ΠΥῸ Ὁ ΠΩ ΠΟΤ). ϑίεξ. Ἔπλεπ8 ΠΟ ὩΠΧῸ ἴο 2Ὁ 32π|0, “Βεῖ- 

ἴεγ ἴδῃ μοὶ, δῃηὰ ἴδῃ ἀΐβροϑεβ οἵ ᾿ΥΌΠ 88 δ ἰδίθνγ οὶ. [ἴῃ βρίΐβ οὗ 
ἸΙδοκ οἵ ἱεχίυδὶ βυρρογὶ 18 ἰ8β ἱησεηΐουβ. ϑοπλθ ἐπλεπαδεϊοη 8 πεοθϑ- 
Βᾶῖγ, δυὶ ἰξ ἰ8 ἀυῦ. ἰξ Ὀταβ88 σουἹὰ θὲς ςοηβίἀεγοᾶ 85 ἀδβίγα]ε δ8 κοἱά, 
Ὁη|685 ἰδ ποτα οὗ δὴ υηυβυ8] Κὶπα.--29. ὉρΦη] Εϑά. παραδοῦναι αὐτὰ 
ὑμᾶς.--ον ὙΦ Ὁ] Ἰαςκίησ ἴῃ ΒΑ, Βαϊ ἴϊ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ ρΐαςε οἱ ἃ επίεἶνε δηὰ 
ἀεποίεϑ {86 ἰδὰῪ ογάεγ ἱμαὶ δὰ ἃ μαζὶ ἵπ ἴδε φονεγηπηθηΐ 88 νεῖ ἃ8 

ἴδε ρζυ. δπὰ 1,εν.---τιρϑῦη)] ὦ εἰς σκηνάςΒΑ, εἰς τὰ παστοφόριαϊ;, Ἐ ἐπ ἰἀε- 
δαμγμι, 3 Ἐβὰ. ἐπ ῥασίοῥογῖο. Του. 1ε58 τὰ 5μουϊὰ τὰ, 3 οσ ὅ ἕογ δ; 
ἴδε τί. οου]ά ποὶ θὲ υϑοὰ στ 5ι. οβέγ.---80. Ὀρϑὸ Ἰδςκίηρ ἴῃ Ἐϑὰ.; ἰξ 
5. οεγίδ ν Ὁπηδοδββδσγυ. 

ΑΒ οἷς ἰοχὶ βίδπάβ, ΕΖτα αἰϊϑοονεγοάὰ ἐμαὶ ἔβεγα εσα Ὠ0 ἴων. ἴῃ 58 

οἄζάνδῃ, δηὰ ἱβογεΐογα Πα βϑοηΐ 8 ἴδγζα δια θαβ88ν, ϑεν ῃ ΟΥΓ ρΟβ5: 0] γ᾽ εἰδνεῃ 
τιθῇ, ἴο [440 ἴο πιακε μοοά {με ἀεῇβοίεηςον, ΟΓ, 88 ἢδ ϑ8υ8, “ἴο Ὀγίης 8 
τοϊηϊβίετβ ἔοσ ἴδ ουϑε οἱ Οοά.᾽" ϑ858ογοθίδη τὶ 18 Ὀτείδγεη, Ηδβῃα- 

Ῥίδῃ ἱιἢ 2ο, ἀπ 22ο Νεῖβ. σόα Ὀσουσῃς Ὀδοκ. Βυϊΐ ἴμεβε ἔνγο τλθἢ 
ἅτε οδ᾽ϑὰ “"Ἰεδάοσβ οἱ {πε ργ." ἴῃ ν. ἢ, δἀπὰ τἱρῃον, ἴοσ {ῃ6 ῥγεςΐίουβ 
ΤΩΟΠΟΥ 8π4 να856}8 σουϊά Βαανα Ὀδεη σοπιη δὰ ἴο [6 μίρμεβί οἾ885 οὗ 
βϑογεὰ οβῆςοϊαϊβ. 0:2 ἴῃ ν. 15. 15 ἰαςκίῃρς ἱπ ὧν δηὰ πιᾶν δὲ ἃ αἱ. ἴο Βαγ- 
τηοηἶΐθα σψίῖτ ν. 16, Ἐϑ4., ἰπάοοά, 5478 {παι θοΐ ῥσ. δπὰ [μν. ψψεσε ἰδςκ- 
ἰπρ, δηά (δῖ ἀσγθαβ ἱὉ δε ταἰβϑίοη ἴο τίη πιϊπίβίεγβ ἔοσ (Β6 ἰδπιρῖς. 
Βυὶ ἰξ ἰ8 βίγδησε πὶ ἴῃ 86 δββεηδὶν αἰ] εὰ Ὁν ἴῃς στεδὶ ργ. Εζγα, 

{ποτε τγᾶβ ποι Γ ̓σ. ποῦ [ον. Νενεγίμεῖεββ ἰξ 8. ροββί]ε {πὶ {π688 
οθῆςεΓβ ψεσα νεδάθα ἴο [με οἷά νψψαγϑ8 δῃηὰ γγεγε ποῖ ἴῃ ϑυτηρδίῃυ σῖἢ {π6 
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πεν ογάεσ το ΕΖτα ργοροϑοὰ ἴο ἱπβιϊϊαϊς, δηὰ οηἷν Ἰοἰϊποα (δε οδσ- 
δνδὴ αἴζεγ τηυςἢ ρεγβυδβίοη δηὰ ρεγῆδρϑ σῖτἢ ΠΙΡΈσα] ρτοπιῖϑεβ. Τἤεη 
πὸ βου! εχρ]αίη ἴμε ἰαγρε ἢυσηρες οἱ Νεῖμ. δ8 θείης ἃ Ξυδογάϊηιδις 
ογάεγ οὗ [ὲν. [ἢ τεβαγὰ ἴο δε ἀδβοεηΐ οἵ ϑμεγεῦϊδῃ ἔσοση ΜδΕΠ δπὰ 
Ηϑβδϑίδῃ ἔγοπι Μεσασί, ἰϊ βϑυβῆοεβ ἴο βὰν ἱἰμαΐ Ἔνεσγν ρζ. ψγὰβ οἵ 1ενϊι- 
ἰοαὶ ἀδβοεηῖ. 

8.55 - Ἐβά. 8, ὙὯΘ οὐγάνδϑῃ ροθβ ἴο Ϊγυβαίθηι. 

ὕροη [πε ἀτγγῖναὶ οἵ ἴῃς οορϑην με πΟΠΕΥ δηὰ νεβϑεῖὶβ τεσε οουηϊοα 
δηὰ ρἰδοςὰ ἰπ 186 ἱετιρὶςε, βδοτίβςεβ τεγε οδεγεα, δπὰ 1ἢς τογδὶ οάϊςὶ 
τὴῶϑ ἀεἰϊνετεά ἴο (ἢ οθῆςετβ οἵ ἰῃς ϑυτίδῃ ργονίηος. ΟἿΪγυ νν. 3: "- ἃγεὲ 
ἴτοῦι Ε.; [86 τεβί 5 [ῃς (γ᾽ 8. 

81. Οη δε πυοϊπε αν ο ἐὐε βγεῖ »εορμλ]. Οπ ἴδῃς ἀαίε, Ὁ. γ1 δ-. 
Ασοροοτγαϊΐηρ ἴο (μδῖ ραββαρε ἴῃ ᾿ουγηου ἰαϑίθα δθουῖ ἔουγ τηοπίῃϑ, 
7εγυβαιοτη Ὀεΐπρ τεδομοὰ ἴῃ (Π6 σἢ ποηΐῃ οὗ (6 71} γϑᾶγ οἵ 

Ατίδχογχαϑβ.---ἀπῶ μὲ μαπά οἵ ομγ Οοά τας μον 5]. Ν ε ταῖββ 
[6 ἀδ04] δαϊεςῖνε αυδ! νην “Βδηά,᾽" δυξ ἴῃ ἘΞξα. χε δπά 
τΐρλέν καπά.---Απά ἠδ ἀεἰ ἐθεγεά μ5 ὕγονι δς παπὰ οΓ ἐπε ἐπόηεν ανπὰ 
᾿ΐεγ-ἱμ-πυαὶξ ὁπ {δε τυαγ}], οὐ Ὀειίεῦ τ} Ἐβά. : ὕγοηι εῦεγγ [06 οπ ἔδε 
ταν}. 80 ἴδεν Κεῖ (μὲ Οοά μαὰ Βεεάεά {μεῖγ ρει τίοη, ν. 33, 
ΕπρΡΒδϑβῖβ 5 Ἰαϊά Ὡροη (ἢς βαξείν οἵ {μεὶγ Ἰουγηον, θθοδυβα βυς 

ςΑγάνδἢ8 ΜΟΙ αἰγαγβ Ἔχροβαά ἴο (με δἰΐδοκβ οἵ ρ᾽ υπάοτησ 
Βεαουΐη; [Βουρ [ῃς σαγανδη σομιρτίϑοα πραγ οἵ 2,οοο ρϑορὶε 
{πεῖν ἀείδηβῖνα Ρουγο  τνγᾶ8 {1{1]6, ν. 32, (8ς Ιαγρα διηουπὶ οὗ ἔγεδ5- 

αὑτὰ οαττὶοα, [Π6 ρΡοββεββίοη οἵ ψΈΪΟΝ σου] βοδγοεὶν θ6 Κερί ἃ 56- 
οτεῖ, τηδάδ δὴ δἴίδοκ Ὄβρεςοῖδ!]ν ᾿ην τ ηρ.---832 ἔ. Α πᾶ τε τοριαϊπεά 
ἐλογε ἰἤγεε ἄαγς, απά ον» ἐδιε [ομγίμ 467]. ΤῊΪΒ βιδιεπιεηΐ 5 βοδγοοὶν 
πδίυγαὶ, ἃ5 6 5Βῃου]ά ἐχρεοΐ ἴο σοπίϊπυε ὈῪ βαγίηρ “ΤΠΕΥ σεπὶ 
ἴο βοῖῃδ οἴδβεσ ρἷδςβ." 1 νὰ οου]ά τεπάογ “στεβϑίοα,᾽ (μαϊ σψουϊὰ 
τῆ Κα ροοά 5εηβε, δαΐ 3.232) ἀοε5 ηοΐ τηδδηῃ παῖ. ὙδΒογεΐοσε να Βδά 
“Ῥεκίεγ ἔο!ονν Ἐβά. : ον ἐδε ἐμίγά ἀαγ οἵἉ ομν δείπρ ἐμεγε, τοῦ τοείρἀεὰ, 

εἰς., οΥ Βεϊζεῦ ἢ Φ ῥ]αοοά, 5ἷποε ἐπ ἐἧο ἀοιδε οὙἩ (οά βονβ ἴμῈ 
υἱεἰπιαΐε ἀεβεϊπδιίοῃ οὗ ἴῃς ἰγεάβυγε, ποῖ {Π6 πιεγα ρἷδοθ οὗ τὸ- 
ψεϊσῃίηρ.---ΤῊῆε ἤη4] ουπιοαϊδηθβ ἅτ ΠΟ πδιηβά; ἴβοσα ΈΓα 
ἔνο ῥτεβίβ: δεγθηιο ἢ] τοῦ ΝΕ. 34. 1 τοῦ 125. 16, ποῖ {86 58π|6 
Ῥεβοῃ, {πουρῇ, ἴῃ Ἔνεγυν οᾶϑ6, δηὰ Ἐ]ΐθσοῦ), ψ8ο Βα Ὀεεη οπα 

οἵ ἴμοβε ἀερυϊεοά ἴο ἔεῖςοἢ ἴεπηρ α βογνδηίβ, ν. 5. ΒΒ βϑῖάδβ μετα 
ψεγε ἰνο [μον ζε5, .7οζαδαα] (τοῖ (- ΝΕ. 81 115) δηὰ Νοαάέαἠὶ|, ἃ 
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ὨΔΠ16 Θἰβαῃο γα ΟἿΪΥ οὗ ἃ Ριορμείθββ, Να. 614, Ι͂ῃ 8ρὶϊε οἵ {Π6 
Ἰονσοσ οβῆςε οἵ {86 [μον]ῖο5 {μον ψαγα δββοοϊαϊοα ὰτ [6 ῥτίοϑίβ 
ἐπ [86 οᾶτα οὗ 186 ἴθ ρ]6 ἰγεάβϑυσγεβ. ὙΒῈ ρβου ἶῚ ἐχργαββίοη 
Μενεριοί. . . αμὰ οὐδῷ δὲρε Εἰΐσσον . . . ἀπά τοὐὐῆ δον], 5ὰρ- 

Ῥογίεά ὈΥ 411} [μ6 Ψβ8., πιεᾶῃβ [μαὶ Μαογεπιοῖ τγὰ8 οἰίεῖ, ἢϊἷ5 
γβίὶ δϑϑοοίαία θείῃ ἃ [6] ον -ρτίοβί, δηα {μεὶγ αββοοίδίεβ θοΐηρ 
ἔπο [μονἱϊε5.---34. ΤῊΣ ἀν κυαγά Ἐχργοβϑίοη ὃν μμρρδεν απὰ ὃν 
τοεῖρἀξ [ὁγ εὐεγγίμίη 6} βονβ ἴμῈ μδηά οἵ ἴμε Οβγοηΐοϊοσ, στ 8ο 

ἀεατὶν Ἰονοά διρ βοδίίοη. 1 ἰβ αυἱῖα ΞρογΗυουβ ἴῃ νίον οὗ 

1δς [ΟἸ]ονίηρ: σμά ἐδλα τυλοῖς τυεῖρ᾽η! τυας τοσογαφα], ἴο (Α}}γῪ σῇ ἢ 
τ}ς 151 τηδάς δἱ Αδανα, δῃὰ ἴο 58ονν ἔογ ψῇῃαΐϊ ἀπηουπί Μογειηοίῃ 

δῃα 5 δϑϑοοίδίεβ ψεγα σοεβροηβῖθὶθ. ΤΣ σάτα οἵ {Π6 ἰγδάβυγεα 

τονεδ]β ἃἴ Ἔνε συ Ροΐπί ἃ σουητηθΠἀΔ0 16 Ὀυβίηε55 βαραοῖῖγ. ΤῈΘ 
ττοΓ ΤΩΔΥ Πᾶνε τϑοδ]]θα ϑιςἢ βἴογίοβ 85 {μαὶ ἴῃ 2 Κ. 12, ΒΘΓῈ 
τὰς ῥχίεβϑίβ ρυγοίηθα ἸΏΟΠΟΥ σίνθη ἔοσ {86 γερδὶγ οἵ 188 ἰθιρίϑ. 

--Αἱ μας ἐΐηιοὶ 15 Ὀδιζοσ οοῃηθοίθα ἩΠ ν. 35, ἃ5 ἱπ βοῖὴθ Οτσθεῖ 

ἰεχί58.--8ὃ6. Τ.ε 5οης οἵ ἐδε σαῤῥήυνη τυῆοὸ καά σοι ἤγοηι ἐδιο οαἰ οὶ 
15 ἱπιθηάεά ἴο δρμαβίϑε [δ βίδίετηθηϊ (μὲ 186 στοαὶ βδογβοθβ 
ψεγα τηδάς τ ΒΟ ΌΥ ΕΖΙα᾿ 5 σορϑηΥν δηᾶ τ γα τοί ραγοἱραϊοά 
ἴῃ ΌΚ ἴδοβε δἰγεδαν ἴῃ 7Ἐγιιβαίθι.----Τ νεῖν δι οοὶς {07 αἷΪ ]5γαεῖ], 
ἧ, δ.,) 0Π6 ἴογ ἐδοῦ {{|06, 5Βῃονίηρς ἴΠ6 Ρεγϑβίβίεηϊ ἔβθοσν μαΐ 186 
ΠΟΥ͂ ἴ5γϑεὶ οοσηρτίβοα {πΠ6 ψΒο]6Ὲ παίΐοη. ΤῊΣ βρθοῖδο πυηθοσ οὗ 
ΤΆΤΩΒ, οὔ, ἴΐ ἰ5 ἴο 6 ποϊρα ἰ8 ἃ τυ ἰρῖῈ οὗ 12. Νοῖδ αἷϑο 12 
Βε-ροαίβ, δὰ δοοοσάϊηρ ἴο Ἐβά. {μεγὲ ψοσα 72 ἰδ (πϑἰοδὰ 
οὗ 77). Ουζ ἰοχὶ Βα5 λθ-ροαΐς οἵ α σἷηπ οἤογίηᾳ] (0. οὰ 617), Βαϊ 

Ἐβά. τεϑδὰβ 12 λ6- βοαῖς [ὁγ ἀοἰἐθέγαποε, τααϊκῖην τἢ18 βδογίῆος ἃ 
τδηκ- οβογίηρ ἴογ (ἢς 586 ᾿ΟΌΓΠΟΥ, ΟΥ 1 την Ὀὲ ἃ ρβδοθ-οδογ- 
ἴῃρ.--86. Α»κἀ ἐδεν ἀοϊἐθοεγεά ἐδ περ ς ἀδογεοὶ μοὶ ἀἄδογθες, ὑτο- 
ΒΌΠΊΔΟΪΥ τηεδηΐηρ ἴμε δὐϊςὶ ἴῃ 132 5}, ἰο ἡγε ἀἴμρ᾽ς Ξαίγαρς, {δε 
ξουεγηοῦς δοεγομά (ἤε Κίον]. ὙΠΟΓε μου! θῈ πο “δηά υπίο᾽" 
Ῥεΐογτε “ψονδγμοῦβ," ἱπουρῇ ἴῃς Ἰαϑὲ εἰδιβα 18 ἃ 9]οββ. ὙΒ6βα 
ψεσα, οὗ οουγβα, ἴμ6 Ῥεγβίδη οβῇςογβ ἴῃ [86 ῥγονίποα.---ἀ μὰ ἐδδν 
σωρῤῥοτίοα [6 ῥεορίο απά ἐμὸ ἤπομδο οἵὨ ΟοΑ] ἰ5 ἀἰθᾶου!ι. ͵ὲ πᾶν 
ἴδϊκα τεοοῦγβα ἰῃ οὴς ατοεκ ἰεχί: αρά ἐπεν σμῤῥογίοά ἐπ6 ῥεοῤίδ 
αμὰ ποπογοά ἐμ ποιδε οἵ Οοά, οἵ ἐταεηὰ ἴῃς ἴεχὶ 53] 1 Εν, τεδαϊηρ : 
ἐμ ῥεορίε βομπογοά ἰδ πομδὲ οἵ Οοά, τἰ8 ἐχρ αἰηΐπς ἴΠῈ ἰατρα 
οἤδετίησβ. ΤὨς βυδ)εςὶ οἵ ““βυρρογίδα᾽ 8 υϑυδιν Βεϊἃ ἰο ΡῈ 
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τδε Ρεγϑβίδη οςϊδ 5, αηὰ {μαϊ 18 ργεβυσαδ ον τ δαὶ (μς ΟΒγοηΐςοεγ 

ταεδηΐ, Ὀυΐϊ σταπιπλδί!οα!!}ν ἰξ 5 [6 58 πη6 88 (Βαϊ οἱ “ἀεἰϊνεγοά,᾽ 

νν. 591. τὲ δυγεῖν ὃν ἴδε (ῃσ. Τῆς υβς οἱ (δε (Εἱγὰ Ρ. 85 ννεὶ] δας τδς 
εδαγδοῖεσ οἵ ἴδε ρϑββᾶϑε βῆονβ ἰμδὶ (50 Εἴβοβεσ, Οὰγ. Σν."). [Ιπ τδε 
τεβὶ σὰ μανε ἰδς δγβὲ ῥ. ρὶ. ἰδβγουρδουῖ, Βυϊ ᾿ξ ἰ5 οοπιβίβίεης ἴῃ νν. 3: “- 

πὶ ΕΖτα᾿β ὑβᾶσε ἴ0 εἰηρίον ἴδε ρἱ. ἰο ἀεβεγῖθε ἃ οογρογαῖς δεῖ. [πὰ 
ν. ἢ τὲ βου !ὰ βυγεῖγ πανὲ 1.πῈ, μούρη ΜΈ. ἰ5 Ξυρροτιοα ὃν 41] ἱεχίξ. 

Ιῃ ν. "5 Ἐ34.Β μας (μἱγὰ ρ. ἱδγσουρβουῖ; δπὰ οἱδεγ μ58. οἱ Εβά. δπὰ δ 
Βανε ἰΐ ἴῃ ρίαςεβ. Ὑεὶ βϑοπιει ἷπς ἰ8 τεαυϊγοά Βεΐνεεη ν. " δηὰ ο". Τδε 
ΟὨΪγ μαζί οἵ οὖς ἰεχὶ σι Ὡΐο ἢ ̓πϑρίγεβ οοηβάςηςς ἷβ νν. 3 ΄-. Τῆς τεβὲ ἰ5 
πτὶτεη Ὁν (πε ΟΒΓ. ογ οἀϊοὰ Ὀγ Βἰπι θεγοπὰ τγεοορηϊἴοη οἵ ἰῃς οσὶς- 
παι. 1 ἰβ ρἰδίπ ἐμδῖ, ουυ ως (δὲ ΟὨγ.᾿ 8 “τεσ ἴμεβε (ΐηρβ," ν. 5 ὁοπ- 
ποςίβ νγε}]} τ (ἢ οἱ. 

81. κιὴν νῺὮ}} Εϑά. τόπου Θεράβ, ποταμοῦλ!..---ὉἹ ἘΞά. χατὰ χραταιὰν 
χεῖρα. ὟνΥ ε 5Βου!ὰ τεβίογε Ὡριπ ἴοσ ες βυρετῆυουβ Γν.--- 3 ὍΝ 3 νι 90] 

( ἀτὸὺ χειρὸς ἐχθροῦ καὶ πολεμίουΒα -[- ἐνεδρεύοντοςϊ, Ξῃοπίης 8 ἀουδὶς 
τεπάετίηρ οἵ 2:ν; Εϑά. μ858 οῃἱν ἀπὸ πάντος ἐχθροῦ (2. )κ-ὕ50). 3 ΕΞά. 
Δ. Κβ ν.". Ιξ ἰβργοῦ. ἐμαὶ 59 νγγᾶβ οοσσυρίδα ἴο 9 δῃὰ δὲ 2 ἰβ δῷ 
διωρ ᾿δοδίϊοα ὃν ἴδε ΟΕ γ. οσ δὴ δοοϊἀεηΐδὶ γερειϊίοη οἵ 8 βἰπυῖϊατ ποχγά. 
--324. ... 39}}. ΤὮε υηγενίϑεά Ἐθϑα. κεῖνες πηογεὶν : γενομένης (ἐχεῖν) 
αὐτόθι ἡμέρας τρίτηςΒ, ἰο ψΒΐςἢ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ [45 θεδῃ δϑάεὰ 

ἴῃ ΑἹ, ἔσο ΜΤ.., δυὲ σίου ομδηρίηρ ἴμε οοπϑοιγιοιίοη, δῃ ἃ 90 ταδικῖησ ὨῸ 
8636. 3 Ε34. εἰ ον [αοσίως [μίδεεί ἰογίϊης ἀἶος, φμαγία αἀμίδηε ἀξε.---Ὅρ Ὁ] 
ἐστήσαμεν οἱ (ὦ ξοε5 δεϊίες τὶ Γ23.---ϑ4. ... “0)003] Ἐδ84. πρὸς ἀριθ- 

μὸν καὶ ὁλκὴν κάντα.---836. ἼΡ2ΦῪ Ὁ.}}29] Εϑα.ΑΙ, ἑβδομήκοντα δύο, τσ εῖν, 
δἷποβ ὄνέσυ οβθγίης 18 ὑνεῖνε οὐ ἃ τυ εἶρὶε οἱ ἱνεῖνε.--- μον ο.] ς΄. 

ΜΓ ΝΟΣ, 65; ὦ χιμάρους περὶ ἁμαρτίας; Ἐϑα.ΒΑ τράγους ὑπὲρ σωτηρίου, 
ἦν. 6., τ ὈΣΟΣ, οὐ πριϑο "υ.--886. "η} ς΄. γ5; ἴῃ ϑβρὶϊς οἱ ὦ πε ταυξὶ τὰ. 

88. Γπο ὙἼΓΝ] Ρεῖβ. Κἀσλαϊαῤαναη, υϑεα α1530 ἴῃ Ἐδβί. 31: 8 ο. Βα 
τοῖς διοικηταῖς. ἘΞά. τοῖς οἰχονόμοις, 4 ΕΞά. ἀἐεῥεμεαίογιδης. (Φ Πὲς δ 
τ ΒΟ ἀϊβετεηῖ ἰοχὶ: ἐξα φοθόγηοῦς οὗ ἐπε δίκα απά ἐπα οὔέεεγς δεγομᾶ 

ἐπε Κῖοεν (στε ἰλε δωνγη!-οἤενίηξς οὗ ἐκ ξῖμε.--ο. .. ὭΥΓῸ] 15 δῇ ἐχρίδηδίοτυ 
8].---ἰκϑ}] ΦΒΑ Ἐρά. ἐδόξασαν, 1 ἐπῆραν τὸν λαὸν καὶ ἐδόξασαν τὸν οἶχον τ. θ. 

ἘΖΒ. 9,ὄ ζ.0. ΤῊΒ ΜΙΧΕῈΡ ΜΑΒΡΙΑΟΘΟῈΒ ΑΝῸ ΤΗΕΙΒ ὈΙΒΒΟΙΌΤΙΟΝ. 

[πὰ ἐδ 5 βεςξΐοῃ τὲ δηὰ Εζτα ἀδαϊϊηρ τι ἴὰς 7ετς δἰγεδαν ἴῃ 7υάδῃ. 
ΤᾺΐ5 ἰ5 δε οὐἱν Ἔνεηΐ οἵ μἷς δι πιϊηἰϑιγαίίοη τεοογάθα ἰῃ με θοοκ οδ]οά 
ΌΥῪ δἰβ δπιθ. Τα γεβὲ οἱ ἷβ πιϊβϑίοῃ 5 ἀεβδοσίδεὰ ἰῃ Ν . 8. 

9" - Ἐβά, 8.6 ὙΠΟ ΟΠΟΟΙΒ σοροζὶ ἰο Εζγα ἰδδὲ ἔπ 
1ὸγ8 μΒαά Ὀδοῃ πιδισγίην ψοπΊΘΩ οὗ δ᾽θῃ Γδο68.--1. λῖσιο 
τοοη ἰἤοδε ἐδΐτερο οεγὸ σον ῥίοίεα)]. Α58. οὐγ ἰοχί βίδαπάς (δε τεί- 
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δύδηςα 5 ἰο ἴ86 ἀδροβι(ἰπρ οὐ {Π6 ἰγϑάϑυγα ἴῃ [Π6 τΘΠΊΡ]6, {86 
βδοιίβοεβ, δηὰ (με ἀοἰΐνεγν οἵ (ῃε εαἰοῖ. Βαϊ ἴξ 5 ἴδ ἔγοῦὴ σοτ- 
ἰαῖπ (μα νὰ Βανε ἴῃς ψΒοὶε οὗ {πε πλοηοῖγβ, ἀπὰ ἴΠογα τηᾶν θ6 

8 ξΆΡ Ὀεΐπεεῃ 853 Δηἀ οἱ, Ροοῦν δ] Ὀγ [Π6 ΟΒτοηϊςο!εγ᾿β ποίββ. 
ΎΒεβε ψογάβ ἀγα σου] ν ἃ σοπηθοίίηρ ᾿ἰηἰς ἀπε ἴο 186 (Βτοη- 
ἴσ]εγ. 80 8Γ 85 ψγὲ Ἅδῃ 566, (πουρῃ, [5 ραββᾶζε ἀἰγεςῖν ἕο! ]ονβ 

ν. 5, Δηά {86 σοῃπροίίοη ἰβ ρΡΆ558 0} 6.--ἶῦ'6 ἀιοοῖξ ἰπόγο ἰΐγοε ἀαγς, 

[νῆθη] μδεγε ἄγειν πδαν τρρηο ηιὸ ἰἦδξ ἰοραάογς γοροτίϊηρ). “1,βϑάοτβ᾽" 
15. Ἑδαγδοϊεγίβες οἵ Ε.; [ῃς Οβγοηΐοιεσ υ8εὲ5 “Βεδᾶβ." ὙὍΤῇον 
οδηποῖ θὲ (Π6 58 πη6 85 ἴῃοβα παπηθά ἴῃ ν. 2" 85 Ἅῃϊοῖ γεϑράββϑῖβ. 
ΑΠεγ τἷ5 186 ἰεχὶ 15 Ραά, θαϊ Ρργόορδῦὶν τὰη βοιλενμαΐ 85 ἴο]- 
Ἰονβ: ἐδ νιαρίδίγαίες απὰ ἐΐε ῥγίεσίς απὰ ἰΠ6 1,ευΐες παῦε ποί 

δεραγαίοά ἐδογιδοῖνες {πον ἰδε ῥέοῤίες οἵ ιψε ἰαμά5]. Οὐ ῥρθορὶββ 
οὗ [ῃς Ἰαπά5, ν. οἡ 4... Το τεϑί οἵ [6 νεῦβε 15 ἃ ρίοββ, δα θά ἴο 

ἰπογθαβα (86 βέϊρτηα. Ἂσοογάϊηρ ἰο ἐμεῖγ αδοηιπα 0.5] Ἠὰ5. ὯῸ 
Ῥίδος Βεγα; ἔοσ {μαῖ ψοζὰ γεΐεγβ ἴο ἴδε γεϊσίουβ ργδςίίςεβ, ψὮ]]Ὲ 
Βεγα [Π6 ΟἿΪΥῪ ἴδυϊξ ἰ5 [ῃς τηϊχθὰ τηγγίαρεβ. Ενγα] 5. ρσοροβαδὶ 
ἴο διηοῃᾶ δηά σγεδὰ “"ἔγοῃ {πμπεὶγ δροιηϊηδίίοηϑ᾽" (ἢ εἰ. ν. 139) 

ἱπηρσγονοα {με στδαιησηδίϊοαὶ σοηβίγυςοη, ἀπά 5ῃου]ά θὲς δάορίεά 
1 186 Ρἤγαβε 5. δεοερίβά.-- -ἼΤῊς ἰδὲ οἱ ἐογείρμπεγβ ἰ5 θαβθά οῇ 
Ὁὲι. γι, ψΒοτα νὰ πη Οἰγραβηϊο δηᾶ Ηϊνιῖο, Βαϊ ποῖ Ατητηοηΐία, 

Μοβθίϊε, ον Ἐχυρίίδη; ἰῃ Οὔ τμεβα ἴἄγεα ἄγ αἵ [πε επὰ οἵ {μ6 
᾿1ι5ῖ, βυρσρεκίίηρ ἃ ρ'οββ. Ἐϑά. ομηἱίβ 4 φρροὌηορέε, ἀπὰ τοδάϑ5 ξάορι- 
ἦε ἴοτ Απιογίϊθ, ἃ τοδαϊηρ δοσορίθα Όν ϑηιθηά (1 ͵ςέοι,3), (Πυ5 
Βανὶηρ βδνθη παίΐοηβ (ς}. Αοἰβ 131). Νοβετηίδῃ ἰουπα πιᾶτ- 
Τίαροϑ οὐἱν σψῖ (με Αϑμάοαϊίεβ (0. 1.37).---2. Τῆς ϑροοϊῆς 
οδδῦρα ἰβ ον πιδᾶς ἴο Ἔχρ δίῃ [πε βεπεγαὶ δοουβδίίοη ἴῃ ν. 1: 
ἐλμεν μαῦο ἰαζεν τυῖθος οΓ ἰδιοὶγ [ββορ] 65 οὗ {μ8 Ἰαη 5} ἀαμρίδοῦς ΓΟΥ 
ἐμοριδοῖθος απὰὦ [07 ἱμεὶγ 5055]. ὙΠΟΓΕ 8 πο Ηἰπὶ δαὶ 765 ἢ 
πογλθη δα πηδττίεα [ογεῖσῃ τηθη. ΤῊΣ σοπαϊκίοη ἰ5 δι θυϊδὈ]ς 

ἴο (δ βοδζοϊυ οὗ πογγδη ἰπ {Π6 πὸ σοχητπηἶγ.--Ἴ Β6 σοβυϊ 
5 ([μδὶ ἐλε Ποῖὶγ Ξεφά ἐς αγιαϊρανιαίφά υυἱδῇ 146 ῥόοῥίος οὐ (δι6 Ἰαμας]. 
ΙΞτϑοὶ ἰ9 δ δά ἃ “μον βεεά᾽" ἰῃ 158. 61:2, οἵ. 6213 ΜΔ]. 215.--- 
Νσιυ 6 παπὰ οἵ ἰδ ἰφαάεγς απὰ ποδίθς σας οἰέεί ἴηι ἐδεὲδ τυγοηε] 8 
υι808}}ν τεραγάθα 858 ἴμ6 σοποϊ υϑίοη οὗ ἴμ6 δοουβαίίοη; δυϊ ἔτοπὶ 
186 ϑἰγυοίυτα ἱξ οου]ά ΟὨΪΥ Ὀ6 ἃ ποῖς ὈῪ Εἶζγα ογ ἴῃς (ῃγοηίοϊογ. 
3 Ἐβά, ργδϑεῖνεβ ψβαῖὶ 1 ἄδεπὶ (Π6 οτἱρίπαὶ ἰοχὶ: ἐΐε ομίσεν οἵ 
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ἰαιυϊεσδηιεδς ἤας δεεη α ῥαγείραη [ἴῃ ἴῃ στοηρ] ὕγονι δε δερῖν- 
πίὶμρ οἵ ᾿ὶξ γμΐθ. Ἡδκτε ἰ5 ἃ βρεεῖῆς Ἅσβάγρε οἵ ἀθγο!οςϊοη οα 186 
Ρᾶτί οἵ ομδ οὗ {πε δῖσῃ 76 5} οβιοία]8. ΤῊδ πψογάβ ἴβεη ρῖνε 
1Π6 εἰΐτηαχ οἵ {Π6 δοουπαίίοη.---3. ὕροη Βοαγίηρ {μἷ5 ΕΖγα εχ- 
ΒΙΡΙϊο 4 τμ6 ουϊτναγά δοῖβ οὗ τηουγηΐηρ, ἰδαγίης Ηἰ5. οἰοίεβ, δηὰ 

Ρυ ίηρ Εἷ5 μαῖγ ἔγοτῃ μἷβ μβεδά δηά Ὀβαγά, σμά σα ἀοιυμ αρῥαϊεά]. 
ἘΞΑ. ξογοθίι!ν τεμάοτβ αηαίέομς απα θεγν ταά, Οὔἶ εἴϊεμ μά τοον»- 
ἀεγίηρ. Τὶ ἀρρθᾶῖβ {μαὶ ἰ86 τηουγηογ ββονεά ἢἷ5 ἀἰβίγεβα ὈῪ 
ἢῖ5. δοίίοῃβ, θυῖϊ {μαΐ 41} (8Ὲὲ ἀδν ΒῈ νὰβ 53]]1επῖ, υἱέοτηρ πὸ 
ΟΥ̓ η1}} [Π6 ἐνεπίηρ οὈ]αϊίοη.---4. 4 ηὰἃ μονα ραϊμεγοά προ τς 
αἷ! ἐπα ἱνενιδίοά αἱ ἐδ τυογά ἰπιοῖ τυογα5] ο (δε Οοά οἵ 1ςγαεῆ, 4}} 
ταὶ 5ῃονεά δὴν ρυγροβα ἴο Κϑερ (δ ἰανσ. ΟΦ μδ5 αἱ ἐδαὲ [οἵ- 
ἰσιυοά ἐπε τυογά, ἃ ταῖμεῦ Ὀειῖεγ βεῆβθ, ἐμοῦ τα Βαανα ἃ ρδγδ]]εὶ 

ἴο [δς ἰεχί ἰῃ 15. 666.---Βεοαμδο ὁ ἐδ τυγοπρ οἵ ἐπ6 σαρέϊοῖ!ν} 
18 αἰβῆου!α Βογο. Ἐδβά. μδ5 ἃ Ὀεϊζεσγ βθῆϑ6: τοὐηΐδ 1 τοῦς τεριγηΐρ 
δοσαμδε οἵ ἐδ ἰαιυΐο55η655.---δ. Απά αἱ ἐδε εὐεπὴηρ οδ᾽αξίο"} υϑεὰ 
85 ἃ πιδῖκ οὗ {ἰπις (ς(. τ Κ. 1839) ἀπά ἴο ἱπάϊςδίς {6 δρργοργῖ- 
δῖα πηοπηθηΐ ἴοσ ργαγεῖ.---Ἰ σοσὶ ἴγοηι τι. τη] α!οη), ἃ ἀου δέξαι! 

56η86; [Π6 ψοχά 15 ΟΪΥ υϑεὰ Βοτα. δά. τεηάειβ [αδέέμρ.--- Ενεπ 
εὐἱια τι) ραγριοὶ αμά ρν τοῦθ τομῇ] ἘΝ., τ οι ΕΥ]ςῈ ῥγοίεσϑ ἴοὸ 

ΑΝ. “Βανίηρ τοηΐ Τὴν ραγτηθηΐ δηά τὰν πηδη.]6.᾽ 

ὙΤε Ἰαϊΐεγ 15 8ῃ δοουγαῖΐς γοηάογίηρ; ἰηἀερά, ἴΒςῈ ἰεχὶ ν}}} ποῖ δον 

ἘΝ. νῖς 15 τηδάς ἴο Βαττηοηῖϑα συ ἱτἢ τς βἰδίεπγεηΐ οἵ ν." ἐμδὲ ΕΖζγα 
Βιδὰ αἰγεδὰγν γεηὶ 5 ζαττηεηίβ. Μοζγβϑονοσ, βοπλε βῦς δοϊίοη ἰβ τεχυϊγεὰ 
ἴο εχρίαίη 8 ζεϊείης ἃρ δηὰ {πεπ ππεοὶ πρὶ ἀονση. [ἰ πιδὺ θὲς ἰδδὲ ΒῈ 
τεηΐ δἷ5 ραγγηεη5 ασαΐη, ἐβουσῃ ἴῃς δεῖ ψουϊὰ ϑοδσοεῖν θ6 δρργορσγίδις 
δὶ (δε θερίπηϊηρ οὗ Ηἷβ ργάγεσ. ὙΒε δι(τυἀς οὗ ῥ᾿γαγεσ ἰ5 θονίης {δε 
Κηθοβ δηά βργεδάϊης ἴοσίῃ ἴδε μδηάβ, 80 ϑοϊογγηοῃ Κποῖξ ὕροῦὺ δῖ5 
Κηθαβ ψ ἢ 815 μδη 58 βργεδα ἔογίῃ ἰονγασγὰ βεᾶνεη, ᾿ Καὶ. 85, Ὑῆε Βαπάᾶς 
ψεῖς εἐχίεηάἀοα ὑρνατὰ (Εχ. 17.}), 80 {86 ϑυρρίϊοδας οοὐἹά ποῖ Βανα 
Ῥονοὰ δΐ8 ἕδος ἴο ἴδε στουπά. 

965 -- Εβά. 8157, ἘΖιαἾΒ Ὀγαυοσ. 

Τῆς Βίβίογν οἵ [βγαεὶ ἰβ γενίενγοα, βῃονίης {πὶ [Βς βυδετίησε οἵ (δα 
ΡῬεορὶς νγετα ἄυε ἴο {πεῖν β'ἰπβ. 7Τυβϑὲ πον σοά διαά 5δονγῃ ἃ στιβδείουβ 
Ρυγροβθς πιΐς γὰ8 ἰη ἀδηρεῦ οἱ Ὀεΐπρ {μπγασι θά Ὁ ἴπς νἱοἰδίίου οὗὅἁ 
τὰς ργορβείῖς ποσὰ ἐοσϑι ἀἀϊηρ ταϊηρ᾽ τς τ ἢ} δε. ὙΤΏΣ ργαγοτ οἷοβες 
ἢ ἃ ἀεβροηάεαϊ οτν [μαῖ ἴῃς Ῥϑορὶς οδηποὲ βἰδπὰ Βείογε δῃ οδευάδοὰ 
Οοά. 
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6. Α4»ὰ 1 Ξαἰα]. Τὴ βοῦς μ55. οὗ Εβά. ψε τεδά : σμά Εσγα εαἱά. 

- αι αϑὐαηιρά απὰ σοπίομοα δείονο {666}, ἃ5 ἘΞΑ. Ἰαςκίηρ ἰο 

ΣΕ ὩΡ πῈν [αοε, ἰδ Ὀεϊίεγ Ἰδησυᾶρε (Β8ηὴ ΜΎΊ. 1 τὲ τεϊαΐη ἰο 
ἀπε ΡῈ ]Ζα06 ἡρηο ἐδδε νὰ βου] ἐχρεοῖ θὰϊ ομα ῥγδοθάϊηρσ 
νεγ.--- ον οἷν ἐμίσμίδος αγὸ τΙΟΉ.} αδοῦε ἠδαα] ἰῖα πμαὶ ΜΊΤ. 45, 
Ῥαϊ {Π15 ἰβ πίη ο! ἰρῖρ]ε. ΤᾺΣ Ἰάθα σαπποῖ θὲ “Πῖρσμογ [Βδη οὐ 
Βεδά᾽" ἴῃ Ρᾶγδ 6} 5π|ὶ Ὁ ΟΝ ρὐέ ἐδ ργοαΐ τρί ἐπα ποαυοη5]; 
ἔογ 186 νεῖ ΠῚ πηθδηβ ““ἴο Ὀ6 πηδην᾽ ποΐ “ἴο μὲ Βἷρῃ." ἘΝ 

“ΟἿΓ ἱπίαυ 65 ἄγ ἱπογεαθθα ονεῦ οὐγ ἢοδά᾽᾽ ἷβ ὀρβοιγθ, 85 
δΔρονε ἴῃς Βεδά ἴ8 ἃ βίγαδηρε ρίασε ἔοσ 86 ἱπογεαβα οἵ ὕτοηρβ. 
Οη ἴδε Ραϑὶβ οἵ Εβά. γγχα ταν γεαὰ: ομγ ἐηίφμίθὴος αγὸ ἸΠ0γ6 ἨΜ7η67- 
οἱ ἐμαπ ἰδε παὶγς ὁ οἱ ποαά, ο΄. ῬΒ. 4013 695.---ἰρο ἐἴι6 κεαῦο»5} 
80 85 ἴο ΓΕΔΟῚ [ῃ6 Πδάνβθῃβ, νἱεννεα 45 ἃ ἀεδηΐΐε ρίδος ἀρονε {Π6 

᾿βαγίι.---Ἴ. γόης ἐδιε (αγε οὕ οὩγ [αίμεγ5}, ἃ5 βϑῆονγῃι ὈῪ νρήο ἰδὲς 
ἄαγ, τλϑδῃβ ἔσγοπι {μῈ Ὀερίπηΐην οὗ Ὠἰϑίογν.--- Βόοαμδε οἵ ΟἿ ἴη- 
ἐφμήδος τῦῦ, ΟἿ Κἴηξ5δ, ΟἿ ῥγίοοίς, καῦε δοοη ἀοϊίυογεά]. Τί 15 

Βαγὰ ἴο 866 ΨΥ Κίηρβ δηά ργίεϑδίβ βϑῃουἹὰ θὲ βρϑοϊβϑά 85 (86 
. ΜΙ πι5 οἱ ἐλ σιοογά, οαρίοϊν, ρίμπάονγίπρ απὰ σἤαριε οἹὨ [αςεὶ. 
ΤΒε Υ858. νᾶΓῪ στθδῖγ, ὈιΓ 1 Βᾶνε νεηίυγεαά ἴο τγεϑίογε τοῦ αἱϊ 
οὐδὲ ον ὀγοίδγοι απα ΟἿ 5ογις, ἀμ ἴμ5 να σεῖ ἃ σμαγδοίοσίβες 

ΒΘΏΘΓΑΙ ἀεβογριίοῃ 50 ἔγεαυεηΐ ἴῃ {Π656 θοοκβ. Ἐ54. μ88 ἃ ρ]υβ: 
Ομ ἐπὶφιο δος αγὰ ἰδο56 ὁ οἷ᾽ [{αἰἤεγς, ϑμβονίπρ (με 1Ιάεα [παῖ [86 
Ραϑβί βυβεγίηρ σου] ποῖ ὈῈ ἀπε ἴο ρτγεϑεηΐ 511η8.---7ρο δε παμάς 
οἵ ἐπε κίρηιρς οἵ ἐπ ἰαπά5], “απ 5 85 οἴΐθη τηδδηΐηρ [οσγείσῃ οουη- 
{τἴ65; 50 ὦ ρ]αἴη!ν, κύριξ5 ο7 6 ρορῖϊε5.---ὃ. Ανπῶ ποὺ [ἴο σοτα ἴο 
18ε Πεατί οἵ {86 τηδίζοι] α5 [0γ α γποριθηέ, ἐδεγα ἰῦαδ ἩΙΟΥΟΥ 7γοηι 
γαλιυεῖι ον Οοὐ [ἴοτ π  ΐϊοἢ ὦ μα5 οὔἱν αγά πσιυ ομγ Οοά βας τέ- 

δἰογοά 1:5] ἰο ἰεαῦε μ5 α γοοί απὰ α παρε ἐπ ᾿ἰς μοῖγν ῥίαζε), εὐταεπάϊησ 
οη ἴδε Ὀαβἰ53 οἱ Εβά. ΜΎΤ. 88 ἰο ρῖθε μ5 α ἰεμί- ῥὲμ ἦπ Πὲ5 ποῖγ 
ῥίαοο, Ἰαϊτετρτεϊθα ἴο τηθᾶῃ ἃ βεοιγε ροβιϊοη. ΝῊ ἃ τεηϊ-Ηἷῃ 
5Ββου ἃ μανε βιο ἢ ἃ ϑἰρηϊΐδοδηςσα ἰβ ἠοῖ οἰθαῦ, πὰ δεβιεβ ΕΖγα 
τερασάβ [μ6 ροβίἴοη οὗ {πΠ6 ρβορὶβ 85 νῈεγὺ ἰῆβθοιγα. Τῆε ΒΟΙΥ 

Ρίαςε σονεῖβ πῖοσα ἴδῃ {π6 ἴδαρὶο, ἱποϊυάϊηρ [μ8 βδοτγεά οἰΐγ. 

π--τὸ "ρίμεν ΟἿ γε5, Ο ομγ Οὐ] οσουγβ ἴῃ Ῥτγον. 20,3 "8. 134 
τοῦ, Ὀυϊ δὲ5 Ροουν Βοταθ. ὙΒδ γϑᾶὶ τηϑδηΐηρ ἰβ ἴο ρῖνε ὑπάετ- 

βίδῃπαϊηρ ΟΥ ἴο γεβϑίογε Ἀθα] ἢ ΟΥΓ ἴο τγείγεβῃ, οἵ. σ 5. 1457. Ἐδβά. 
[ιὰ8 ἃ βιρροβϑίϊνε εχ: 0 ΜΗΓΟΌΕΥ ΟἿ ἰΐρὴξ ἦπ (16 ἤοιδε οἵ Οοά. 
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ΤῊ ἰάδα ἴδ που] ΡῈ {μαὶ Οοά μά ἐπα θα μἷ8 ρεορὶε οὔςδ 
τλοτα ἴο ΨΟΓΒΗΪΡ Ηἰπὶ ἰῃ ἢῖ58. ΠΟΙ ἰεαρ!θ; ἸΟῪ ΕΓῈ ΠΟ ΙΟΏΡΟΓ 
οοπϑίγαϊ 64 ἰο βίης ὙδΆν ἢ 5 ϑοηρ5 ἰπ ἃ βίτδηρε ἰδηὰ (Ρ58. 1372). 

--Οἴνε εις α ἰ|6 τευϊοίμιρ ἐμ οἷν δοπάαρε), ΑΈ., 18 βοάγοεὶν ἴο 
Ῥε οχίγδοϊθα ἔτοπι ΜΊ. Μακίηρ 4 Ξἰἴσβιί σογγεςοη ἔγοτα Εϑά. 
δηά ἰγδηβἸδίϊηρ᾽ ΟΟΥΤΟΟΙΥ γγὰ Βαανα: 0 ρίυε ιι5 ἐμδίοπανιοε ἐπ (δε 

ἐΐρις οὐ ον δοπάαρε. ΤῊΔΙϊ τηΔῪ 56 6Πὶ ἴο γεῖεσ ἴο {ῃ6 ραϑὲ γαῖ εῖ 

188 [86 ῥγεβθηῖ; θυΐϊ [86 σοπαϊτίοη οἵ Ῥοπάδρε ἴῃ ἃ ψᾺῪ ῥῪεῖ- 
5ἰβίβ, ν. ᾽, δῃὰ [Π6 πχοδηΐηρ ἰ5 (αὶ (οά νἃ8 βυρροσγίίπρ {Πμ6πὶ ἰῃ 
τῃεῖγ βεγνϊτυάε.---9. Τῆς θθηεθῆίβ οοηίεττεὰ Ὀγ {μεὶγ αοὐ του 
ἴδε ἀζϑηοῦ οἵ {86 Ῥεγβίδη Κίηρϑ, [Ὡς ρὶυταὶ (Κίῃ 5) βϑδβοσίηρ {παῖ 
ΕΖτιᾷ ἰβ8 ποί ἀθαϊϊηρ ψἱ ἃ βίπρὶα ἱποίἀεπί, γε: (1) 29 ρίθε τις 
δμείσηαποεΐ, Ὀὰὲ [ῃΪ5 15 ἃ τρϑι του οἵ [86 5βἰδίεπιεηϊ ἰπ ν. "; 

τβεγείογα τῖτ Εβα" τοδα ἐο τῆσιο μι5 μιογον, ἵ. 6., Ὁ 186 τεΐβαϑε 

ἔτοπι οδρε νι γ; (2) ἐο ἐγεοὶ {μὸ ἄοιδο οὗ ομγ Οοάϊ, τεϊεττίπρ ἴο 
τς τεδυϊάϊησ ὈΥ Ζεγυδθαθεὶ δηὰ 7οβυα; (3) ἰο γαΐδε τῷ ἐξ 
γωμΐη5], 80 διηρ  ἔγίηρ ἴμ6 ῥγεσθάϊηρ; θὰ [818 15. ἃ πεβά]εββ γερε- 
Εοῃ, ᾿Βεογείοσα γεαὰ σι Εϑά. ἐο γαΐδε με ἐξα ἀεϑοίαδίον οἵ Ζίον, 
δηά 350 ΜῈ μᾶνε ἃ ΠΟΤῈ σοΙργεῃοηβῖνε βἰδίθπηθηΐ [μη Ὀυϊάϊηρσ 
18ε ἰεπιρὶς δηά τοξογτίηρ ἴο ἴῃ6 πεν Βοιβεθ ψὩ ἢ Πδα σογίδίη]ν 
Ὀεδη ογθοϊθά ἴῃ [86 οἷν ὈὉῪ Νεβεπιδῃ; (4) ἐο ρθε ἐς α τοαῖϊ! ἐπ 

ἡὑμάαϊ απ .εγμδαϊονη]. “ΜΝ 411 15 οσσαϑβίοηδιν υϑοά ἱπ ἃ ἤσυγα- 

εἶνε 56η56, ἴογ [6 ἀϊνὶπε ρῥγοϊεοϊΐοη, δηά Μεν. 50 ἱηξεγργεῖβ 
Βεῖα (Ερ.5); θὰϊ [86 ῥγθοθάϊηρ βἰδϊεπγθηΐβ ἀγὲ [ἰεγὰὶ, δηὰ 

186 πδίυγαὶ τεΐεγεμος 5 ἴο [86 ψ4}} θυ Ὁ Νεβεπιδῃ. Α58 
ΕζΖτὰ νου]ὰ βοάγοεὶν βὰν ὦ τοοῦ ἐπ ὕ μάαν αμὰ .) ἐγμδαίξηε, 16 ΤΑΥ͂ 
Ρεβὶ οὐνέ ἐρρ ὕμάαϊ οἵ τοδὰ αγομμὰ .]εγμδαΐενι, ἃ5 ἄυε ἴο {δ6 
ΟΒτοηίοϊογ 5 ἰάθα ἰμαὶ ΕΖγα ργεοθάβθα Νεβοπίδῃ. ὙὍπα τείεγ- 
δῃςα ἴο ἴδε δυϊάϊηρσ οἵ με ν4}} 15. βίγοης βυρρογί ἴογ ἴδε ἔγπε 
ἀαῖε οἱ ἔζτα.---10. Απά ποῖυ υλαὶ {μγίλον σαὶ! τυ ταγῇ μαι 
[ο]]ον8 ἰ5 θεϑὲ ἰδκθὴ ἃ5 [86 δῆβνεγ ἴο (158 φυεβοη. ΑἹ] (παῖ 
Ὅὸ Ἴδῃ 58} ἰ8 {μαΐ τὸ ἀατε {ογϑαζοι [ἥν οοηυμαράνιθη5).----11. 
ΤΒαβα Μ τα ρίνθη ὈΥ ἐἤν σεγυστῆς {46 ῥγοῤδεῖδ]. ὙΒῈ αυοϊδιίοηϑ 
86 8}} ἔγοπι Ὠΐ., δπὰ ἐς ῥγοῤξεῖς ἰμεγείογε τγϑδῃβ οςες. Οἡ [815 
οοποερίοη οὗ ἴΠε ρῥγορμεῖῖς οτίψίη οἵ {88 ἰανν, υ. ΟΤ.)70.39.. τ 

δὶ ἰοϊϊοννβ 15 [με οοτητηδηαπιεηΐ 5δἰὰ ἴο θῈ φίνεη γῪ ἴδς ρχορβεῖβ; 
Ι ἰτδηβίαϊς ἰϊ δ], ρυϊτίης ἰπ χυοϊδιίοιῃ-τδεῖα (μὲ τί ἢ ἰς ἐσδοἊδῦϊε: 
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Τὰ ἰαπὰ υὐέοῖ γοω [0 ἐπ ἰο βοςδε5ς ἐ4" (Ὀϊ. γ}) ἐς α ῥοϊιμεὰ ἰαπὰ, 
ὃν ἐδ ροϊδιμίοπ οἵ ἐδδ ῥεοῤίες οἵἩ ἐπε ἰαμάς, ὃν ἐδιεὶγ αδονεμαίέονις ἐμ δα! 
ἐδεν δανε βἰοά ὦ ἤγομε ἐμά ἰο ἐπά τοὐϊὰ ἐπεὶ ὠποίσαππεςς. (12) “Απά 
ποῖῦ γοι 5λα]} πο ξίνε γοων ἀσωγάἑογς [0 ἐπεὶγ 5οης η07 “λαἱ! γοω ἰαἦε ἐπεὶν 
ἀσμρίμενς [0γ γον 5ος"" (Ὁ. γ). ““Α»ὰ γοι δα] ποῖ σεεξ ἐκεῖν βεασα 
απὰ ἐδιοῖν ξοοὰ 7ογενον" (Ὁι. 237) ἐπ ογδεν ἐσ! γον "αν δὲ εἰγομε απὰ εαὶ 
ἐλε ξοοά οἵ ἐδ ἰακπά ανπᾶ ῥοδ5εες ἐξ [07 ὙΟΏΡ 5οης ζογεῦεγ. ΑἹ] ἀϊγοςὶ χυο- 
ἰδίΐοπβ ᾶγὲ ἴσοι θΐ. ὯΝ πιᾶὺ ποῖς ἴῃς σβδηρο ἴο ἔμ ρ]. ἰῃ ΕΖε., Βαϊ 

18δὲ ἀοςεβ8 ποῖ {611 (πε τῆοἱς βίογν, ἔογ οἰ βεγισῖβϑε ἰδ ραβϑβᾶσε δρουῃάβ 
ἰῃ Πευῖ. ργαϑεβ. ὙΤΒῈ ποτά γεηάογεᾶ ““δϑογηϊπδιομβ᾽" ὁοουτβ ἰη Ὠΐ. 
13 ἴ., δῃᾶ ἱπάϊοβἝοθβ ὑγαοίοας οἵ 8]16π8 ψὮῖςἢ ἀγα ἰογυίάθη ἴο 153γϑοϊ. 

“6 5ἴσοηρ᾽᾽ δπὰ “"ροββεββ ἰ{᾽ ἃγεὲ ἰγοαυδηΐ ἰῃ θι. “ΤΒε ροοά οὗ δε 
Ἰδῃὰ ἴπ (86 βϑῆβὲ οἱ [18 βεϑὲ ργοάυςβ8 οσσυτβ ἰη ΟὩ. 45:5. 18, τ", 
Βαϊ πονβεζε ἰῃ ἴῃς Ῥεπίδίευς 5 Ραεβιίης ςδ]]οὰ ἃ ρο υἱεὰ απ; οἡ 
ἴδε Τοοπίγαγυ, 1 15. οδ]οὰ “8 ἰἸδηὰ βονίης τῖτὰ τὰκ ἀπά μομον" (Νὰ. 
133 οἱ ῥα55.), “ἃ ροοὰ Ἰαηά, α ἰἸαληὰ οἵ Ὀτοοῖκβ οἵ νδΐεσ,᾽" εἰς. (Ὁ. 8.4). 
Νενεσί με εβα [ἢ ἰάδα ἰβ ἰουπὰ ἱπ ζν. 183... τΏοτα (6 ἰαπά ἰ5 οΔ]1ε 
Ὁμοίεδη ΌΥ τεᾶβοη οἵ ἴῃς δου μδιοηβ ργαςιἰϑοὰ ὈΥ [ἢ ς ρθορὶεβ ΨῈο 
Ῥτεοδάδα [βγαεὶ ἴῃ [18 οσοσυραϊίοα. ὙΒε εχργεββίου ἵγονι ἐμὰ ἰο ἐμὰ, 
1ἴτ., ὕἥγονε νποιμᾷ ἰο »εοιμῆ, 18. ἰοαπὰ ἴῃ 2 Κ. τοῦ 21::., Οη [δα οἴδεσ 
μαηά, ρεοῤίες οἵ (δε ἰαμάς, ἱ. ε., Τογείγπενς, ῖ5 ομαγδοιογίβεςς οὗ τς Ο(Ὦσ. 
ΤΒε οἰϊδιίοι '5 τηδὰς ἃρ οἵ Πευΐϊ. ρἤγαβϑαβ ραϊομοά ἱορείμεσ Ἰοοβϑεὶν δηὰ 
ψῖ τῃς ἰπϑεγιίοη οἱ ἃ ἔγες δάἀδρίβδίίοῃ οἵ ἃ ραββᾶσε ἔγοῃῃ! ὕν. Βαΐῖ ἰξ 
8. οἰϊοα 85 ἃ αἰνίπε ςοπητηδηὰ σίνεη Ὁ. ἴδε ργορβεῖβ. ΕΖζγα 5 ἱβουσδξ 
ἴο μαναὰ οιτίοα {μς ἰανγ-θοοΚ ἴῃ μἷ8 Ββδηα δηὰ βῃουϊὰ ανε Ὀδδθη δϑὶς 
ἴο αὐυοΐα ᾿Ἰξοεγα!]Υ; ἀπά 186 ραγίίουϊας ργεοερί πο τγὰ8 50 βδρτδηῖν 
ἀϊθοθεγοά ἰ5 φυοϊοά 111. ἐπουζῃ (αραϊηϑι ἱπιοτγταδγτίαρσθ), δηὰ [86 5βἰδῖθ- 
ταεηΐ δδουΐ ἴῃς ἰαπὰ ͵8 τηδάϊς ἰο τεϊπέογος ἴ8ς ἀδηῆροσ οἱ τηαγίίδὶ δἰ ἴδπςο. 
ΒΥ ταδετγίηρ ἰογεῖστι οεῃ με δοπιϊπαιίοηβ ψ ΐομ ἢανα τηδάδ [ἢ 6 
Ιδαμὰ υποίεδῃ Μ}}} δάμεγε ἰο [8γϑεὶ. ΤᾺς πβοὶε ρᾶββασε (ἔτοσα ςσγίῃ) 
ΒΕΕΙΩΒ ἴ0 550 ἴμε ΟὮγ.᾽5 βαπά. 

18. Αμπά αὔίοεν αἱ! ἐμαὶ ἠας δείαϊϊ θη ἐς δόσαμδε οΥΓ οἱν εὐἱϊ ἀεεάς 
αμά οἱ ργεαί γμΐ]. ὙΠῈ βοπίθηςβ ἴ5 ἰδ ἴῃ 186 αἱγ; {με σοη- 
πεοοη σὴ τιμαὶ [Ὁ] 5 18 οἷν πηδάς ὈΥ νἱοίθποθ. Τὴ 
τεΐεγθηοθ 18 ἴο ἴΠ6 εχῖϊα τί ἢ τεβυϊ θα ἔγοπι [86 6ν}} ἀδθάβ οὗ 
ΡΓΕ-Οχ ]ὶς 1Ιϑγαεὶ.  ε πχυβί χὸ 80 Κ ἴο ν. 30 ἴο γαῖ β6η86: 1τ06 μαῦό 
ἐγαπδργεσοεά ἐν οονωπαηπάηιοηές τοδίος ἰδοις ἀ᾽ά5, σοηπαπμά ὃγ (ἤν 
δεγυαρές, [π6 ῥγορδεῖς, ἀπά αἷ! ἐμαὶ δας οογιδ μρορ μ5 [858 οοτμε] 
δεσαμδε οἵἩ οὩΥ ευἱΐ ἀδεάς αμὰ ΟἿ ργεαΐ γε, ἱ. 6., ἴπ [86 ἸΣΔΊΘστοϑ- 
βίο βἰδίθα ἰῃ ν. 190--- ον ἰἤθομ, Ο ον Οοά, γεοξοριδϑί ον οἵρις ἀοιυη- 

τοαγα5]. Ἰδεϊετγταϊῃθα ἴο ἐχίγαςξ 56η86, [ἢ 8 18 αι. }}  ἱπίογργοιθά 
“Ῥυμπίϑμεά ἰε88 ἴ8δὴ οὖσ ἰηϊαχυΐε5 ἀεϑεσγνε." Ἐπδβα. τεδάβ: [07 
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ἐκοι, Ο 1ονά, ατί κα ιυλο ἰἐρλϊεμεσί Ομ οἵδ; τ8]5 πηδκοβ 56Ώ56, 
Ῥυΐ τϑαυΐγεβ ϑοῖηα οοττθοϊίοη οἱ [με ἰεχί. (ὦ μδβ ἃ πηυςἢ Ἰοωρεῦ 
Ῥᾶββαζα: 7ογ ἑζοι, Ο ον Οοά, καὶ ἰακοη σιυαγ ΟἿ7 δοεῤῥίγε δεοστδε 
οἵ οὩ ϑἵμς, αμὰ 14 ἰδ ποί {κε ἰῴεε; [ὁγ ἐβοι ᾿ἐρίεμεσί οἷ σίμο. 

ΤΙ ΐβ πουϊὰ οοπηδοὶ αὶ 16 }} τ ἢ ν.", δηά ἢ [Β6 ΓΟ] νην, 
αμπὰ εἰσεσί μι α τεριριαπῖ, οὐ αὐῖ ἢ Οὔ ἀοίέσεγαμοε. Οοοά 5θῆϑθε ἰ5 
οδίδίπεά ΌΥ ἔτο β'σῃξ εἰπεηἀδίοηβ: αμά ποὺ ἑλοι δασί τομλκεϊά 
ἐπε τοὰ [γοηὲ ΟἿ σἵης, απὰ παΞί ρίθεμ μδ ἀεἰνενγαηοε.---14. Υ εἰ τοῦ 

λαῦυε αραΐπ ὅγοξεη ἐδ σοηνηαπάπιοης σὰ ὑνηενηπαντίεὰ τοί ἐδα 
ῥεοῤῖος οὐ ἐμοϑο Ἰαπάς]. Υ εἰ 45 (ὦ 15 θεϊζογ (μδη με ἰπϊεττοραῖίνε 
οἱ ἘΦ; ἴον [Ἐς Ἰπξογιηδιτίασα νγα8 8Δη δοοοιῃρ ἰ5μοὰ ἔαςοι.---Ἡ ἢ} ἑοῖς 
ποὶ δὲ ἀπ 6γν τοί εἰς ἰο α βηΐδν, μοι τεσίάμο οΥ γερο 7] ΤΕΐ5 
ΨΕΓΥ ΔΥ γαγὰ ρᾶββαρα 8 ΠῚ ἢ ϑιηοοῖμεγ ἴῃ Ἐβά.: 2 ἑἤοῖς ποῖ 
δὲ σπργν ἰθπουρἢ) ἐο ἀδϑίγον μὲς τη ΠὍΦ[ο ἔδενε ἐς ἰεῖὲ νοί μον τοί πον 
δορά πο παρ!ο.---1δ. Τίοις αγί τἰρἠδοι5] οὐ ἑμποσεῃὶ, οἵ ἐγμέλίμ 
(Ε54.). ὙΒὲ ρυῃίβῃπιεπὶ πῃ ῖο ἢ Ι5γ86] Βα επάυγοά τγὰ8 ποῖ 
ἄυς ἴο (πε ἰπ]υβέῖοε οἵ σοά; ἔογ {με ρεορὶε δά τίο]ν ἀεϑεγνοά 
{μεῖγ σοεβ. ΤΒθη [86 Βυρριίοδηϊ τενεγίϑ ἴο [86 ργεϑεηΐ οοη- 
ἀϊοη : τος αγε ἰε{Ἐ [Ὀν1] α γενεαὶ {πἰ5 4α5}.--- ΒΕ ξαΐυτα οδπ Ὀ6 
τεδά ἔτοτι ἐμὲ ραϑὶ ψμϊοι 885 θθθη ἴῃ τονίονν, δηά με ουθίοοξ 
18 φοοσὴν : δεμοίά τοῦ αγε δέίογε ἰΐδ6 ἴπ οἱ ρμῖ]. ὙὍΤῊΕ βᾶπης σοη- 
αἀἰομβ νι ἀεβίγογθα θαυ Ιβγαοὶ ἅτ ὑγενδίθηΐ πον; ἴδεγο- 
ἔοτα (με σοῃοϊ υβίοη ἰ5 ἱπον! 4016: ἐξ ἐξ ποὶ ῥοσοὶδίθ ἰο εἰαμά δείοτε 
ἐλεε ἴῃ {μὶ5 φιαϊογ]. Τί τἴΒς συλε οὗ Ιϑγδϑὶ ρεογβὶβίβ, {πεῖν 1 1} 
θ6 8βοσί. Τε ζαΐυτα ἀδρθῃάβ ὕροη βιτςὶ ορεάϊεηςε ἴο {πε ἰανν. 

ΤῊ Ὀγάυεσ τγὰβ Ἔνθεν ἱπιεπαάθα ἰο ργοάυος δὴ εβεςὶ ὕὑροῦ ἴδε 
δυάϊεπος γαῖμεσ ΒΔ ἀροη Οοά, ρογθαρϑ ᾿ἴκε πλδην οἴμεσ ρου δ]ῖς ὑσάγεγϑ. 
ἘΖτα παϊϊθα ὑπε}] ἃ ςοηϑίἀεγαῦϊς οοηρστεχαίϊίζοη μδὰ δββε]οὰ Ὀεΐογε 
Β6 δεζαη ἰο ρζαᾶν. ΤΒἊ σβο]ς ἴδηοσ οὗ ἴμε ργαγεῦ βῆονβ ἴδ ἀεβῖγε 
ἴο ἰους (δε Βεᾶτὶ οἵ ἴδε συν δηὰ ἰο ἱπιροὶ ἐβετλ ἴο δραπάοη ἴδε 
οουγϑα οἱ 6 τ βίο βϑθοτηθα 80 εν]. ϑίεζ. τοραγάβ [ἢ ὑγαυοσ 848 “8 
νεῦραὶ εχίγασι ἔσομῃ ΕΖΊγα᾿ 8 πγεπιοῖγβ.᾽᾿ Τόσον δϑοσῖθεβ (6 πβοὶς ἴο 
ἴδε Ομγ. Ὑδεζε ἃγὲ βϑοῖης τογάβ ομαγδοίογίβεϊς οἵ ἰΒς (ῃγ. ὄνεὴ ἴξ τε 
ςδηῃοΐ δοςερὶ 4]} οἱ Τογτεν 5 ἰἰβὲ (Οορερ.""..). Ἑυσίδες, ἔδεσε ἃσε 5εν- 

εἴ] δὐκνγασὰ ρἤγαβϑοβ δηὰ Ἴοπβίγυςἐοῃβ τηοσγε ἴἶκὸ ἴῃς ΟὨγ. ἔθδη Ε. 
1 8 φυΐϊϊε Ρῥγοῦ. μδὲ ἰῃς ραβϑασε 888 βυβεγεοὰ ἴῃ ρασὶ ἔγοπι ἀουδί δδουῖ 
οὔβουτε ψοσὰβ δηὰ ἴῃ ραγί ἔγοτῃ ἰῃς (Ἐγ. 5 γεϊουομίησ. Νενοσίμεῖεβθ, 
ἴδε ϑ3υδβίδῃος οὗ ἴῃς ργαυεγ 8 30 Δρρσορτί δίς ἴο ἃ ὑζ. ζεαίοιβ ἴοσς ἴδε 
αν, ὑγοίου μον Ὀε ενίπρς {πὶ τμε ἔαϊα οἵ ἰΒς πενν 15γτδοὶ ἀδροη δὰ ὑροῦ 
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ἰϊ5 ουβεγνᾶπος, δηὰ βῃγενα ἴῃ ἷ8 ἀδνίοαβ ἴοσ βϑοουγίηρ δάβεγεηοε ἴο ἰΐ, 
τὲ ψὰ πηυϑί δαάπιὶξ ἰῃ6 στοδΐ οἰθνοσγηθββ οἱ (6 (ἢγ., οὐ μοϊά ἐμαὶ τα 

Βαανα 8: 05ἔδῃτα!ν τμ6 σεηυΐπα ργάγες οἵ Εζτα. Τα ἰδίζεσ 8 βυγεὶν 
ἴδε ϑἰπηρίες αἰϊογηδίϊνο. Ὗνε πυυβῖ, Βονενεσ, Ἔχοῖβε νν. "Ὁ... ψϑῖςα 

δῖε ἀυς ἴο ἴδε (Ὠγ. 

1-δ ἴῃ Ἐ34.} 15 ἰπ (186 (δἰγὰ Ρ. βτουρδουῖ, Βανί τῷ Εἶζδρα ίογ 
ὧν, Οἴδεν ἰοχίβ οἱ Εϑά. ἰδοῖ 8}} β(. οἱ ἰῃς ἄγϑβί Ρ.---. ὕμιν Ὁ] ἰβ, 
οἵ οουζβε, ποί οτίίπαὶ. γε ταῖρι ἐχρ]δίῃ ὑμυϑν 88 δὴ Ἔχρίδηδίοσυ μὶ., 
οὐ ἄτορ ἴδε ἃγῖ.--Ὁ}}12}5] 5. σἱτπουξ οοηῃϑίγυςτίοη. ΟὔΒΑ [58 ἐν μαχ- 

ρύμμασιν, ἃ ψοτὰ υϑοὰ ΟἿΪΥ Βεῖα δηὰ ν.}" ἰῃ ὦ. Ἐδπά. τεηάδγβ ργερ. 
ἀπό; ἴῃς ἰαιΐεγ οδιβ ἃ ναγίδπί : οὖχ ἐχώρισαν χαὶ οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ 

ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευεῖται καὶ ἀλλογενῇ ἔθνη τῆς γῆς (ἀπὸ) ἀχαθαρσίας αὐτῶν. 

ΑΙ, 5Π0 ἃ οοΙτθοίίοῃ ἔγοπὶ ἘΦ, ἰηϑογίϊηρ τὸ ἔθνος τοῦ ᾿Ισραὴλ αἰΐοτ καί, 
ΜΚ )458 ἀπὸ τῶν αλλογενῶν ἐθνῶν, ΜὮΪΠ6 Α [85 ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἴῃ ρἷδος οὗ 

αὐτῶν. 3 Εϑά. Πᾶ5 ἃ 5{1}} [τ Ποῦ ἀταρ βοδίΐοη: πη σεργεξαυεγμη ξοΗΉΣ 

7:γαοὶ εἰ ῥγίποὶῥες εἰ ταρεγάοίες οἱ 1,συΐς εἰ αἰϊοπέρενμς ρεμίες οἱ παϊοηες 
τεγγα ἐηωμμησέἑας σμας α Ολαπαμαίς, εἰς. ΤὨς ονίάδηςο 8 ΝΕΓῪ βίο τς 
ἴῃ ἔδνουγ οἱ τεδϊΐπρς ὈΥΦ ΝΠ οἵ βοιηθ τνοζὰ οἱ 5: π|}}8Γ πιησ. ἰπϑίοδα οὗ "ΣΠ 
“φ..--τνλΌΝ Ὁ] Ἐ84. Ιδουμαιων.---. Ἰ) ΨΓΠ] ὥδβΑ χαρήχθη -- 29; συνεμίγηϊ, 
ἐπτεμίγη Εβά. ΑΙΙ γεβ8. Βανε ἃ 85. νΌ. σὶτ ““βεθαὰ᾽ 858 5880). ΒΒ. 

εἶνεβ βἷὶχ τοοΐβ, θυϊ ᾿τΟΉΡΙν ἰγδηβαίεβ Βογα “μᾶνα ἔα] ονβμῖρ ἢ"; 
Οε8.8 ἰβ8. οοττγεςῖ, ἐ. 6., “τιὶχ."---ὐῦ οπι. Εϑα. ὙΤΒο οἰγουτμηβίδηϊ, 4} 
εἴαυβϑε οἱ ΜΤ. βυρρεϑίβ ἃ ποΐς ΌῪ 86 ψτίτοῦ γαῖμοῦ ἴμδη ἃ ραγὶ οἵ 186 

σβάγρε. Υ." ἱπ Ἐβά. γυῃ8: καὶ μετεῖχον [μετέσχον] οἱ προηγούμενοι καὶ 

οἱ μεγιστᾶνες τῆς ἀνομίας ταύτης ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ πράγματος. 3 Ἐπα. 

[88 ἃ βἰδιι πς ἴεχῖ: δὲ 2αγίἑορες ἐγαπέ οἱ νεαρίδιγαίιες ἐπίημηαίμδ εὐης 
αὖ ἱπἶδὴο ἵῤδοις γερπὶ. ὙἘ6 ρϑου τ οοηϑίγιςιίοη ἴῃ ἔμεϑ6 ἰοχὶβ βῃον5 
τὲ ψε βῃουϊά τὰ. ὔνϑη 2Ὁ, ςογττυρίοα ἰηΐο ἸΓΝ ὈνΌ5, δηὰ τχηρς. “186 
οβῖςεσ οἵ ἰδ εβ8Π 685," (ἢς οὔς ψῇοβα ἀυν ψγ85 ἴο γοβίσαίῃ 8}} Κίη 58 οὗ 
ντοηρ-ἀοἰηρ. ὙΒεη Ἐϑά. 5ῃονβ ἸΠΊ)9 ΠΡΟ, (ῃς ἰαϑὲ ποσὰ ἃ φοστιρ- 
ἴοι οἱ τι Ὁγὸ. Ηον Ὁ) ὝΦΠ Ἢ ΒοςαπΊο ῥαγίἑοέῥας ἐγαπί, οτἱ ἴμ8}}ν ραγ- 
ἐἰοὶῤδ ἐγαὶ, ῖ6. Ὡοῖ οἶεαγ. 12:0 18 ἔγοτῃ Α5. ϑαζπω. ὙὍὙὨὰ πογά οἼςιτ8 ἴῃ 

τδε ΕἸΕΡΗ. Ῥᾶρ. ἰῃ σοηποοίίοι ἢ “)υάσοβ,᾽" {. 6., 1 0 (Ραῤ.".υ, 
Ὁ. ϑδοβδυ,τνὶ).---8. ὑ»}»Ὸ}} ἐπαλλόμην ὥδΑ, ἰδα}, ἃ ποτὰ ΟὨΪΥ Βετα ἰπ 
Φ, θυϊ ἴῃ ἀπ. 31|5..5. χε Βανὲ ὈὉΡ5, πιηρ. ἱσαῤοά. ἘΞὰ. τὴν ἱερὰν ἐσ- 

θῆτα, 80 ν.".- 01} ὦ ἠρεμάζωνβΒ, ἐρεμάζωνΑ, ἠρεμῶν καὶ θαυμάζων, 
Ἐβά. σύννους καὶ περίλυπος.---ἀ. ὙΠ] Φ διωχώνβα, ἔντρομος χαὶ ἐπι- 

διώκων", 5Βῃονίηρ οτἰ κί παν (Φὅ δηὰ ἃ οοττοοϊΐοη ἔγοπι ΜΊ. Ἐσϑά. ἐπε- 
κενοῦντοβι. (α. λ. ἴῃ [ΧΟ Χ), ἴἰο τι ΐς ἢ Α ῥγεῖχοϑ ζηλῶται καί.---ὐ 2} λόγον 

ὦ, δήματιξια. 50 τὰ, “525.--πουη ὉρῸ Ὁ}] Ἐβὰ. ἐμοῦ [αὐτοῦ!} κενθοῦντος 
ἐπὶ τῇ ἀνομίᾳ, 80 ὉΡῸ Ὁ» Ὀ;ΝΠῸ νὴ (Οὐ16).--δ. ... )»η02})) Ἐβά. διερ- 
ρηγμένα ἔχων τὰ ἱμάτια καὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα .---2.}" "Π)Ὁ21] οἵη. Ἐ54.--- 

ΩΓ] Ἐβά. ἐκ τῆς νηστείας -- ὈἸΧΌ.--"2Ἴ2 Ὁ» ΠΡΊΝ] Ἐβα. χάμφψας τὰ 

χόνατα.---- Ὁ .] οτλ. Εβα. 
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8. πον] εἶπον ὥι, Εδά. εἴπεν!-, ἔλεγονΒά, δυιΐῖ 2 Ἐδά. ἀέροδανε.---- τσ μ] 
οι. (88, 50 ΕΞ4. κύριελι.----Ον.55] οι. Εϑὰ.-- πῦμὉ] οἵη. Β Εϑά.----ονε 520} 
Ἐϑὰ. κατὰ πρόσωκόν σου "α Ἴ)0-Ὁ}.--οικὸ πῦροῦ] δὴ εχργεββίοθ οσςα- 
τίης ἤούβεγε εἶδε. (ὦ ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶνδα, ὑκὲρ ἄνωϊ,, ἘΞὰ. χεφαλάςϑα, 
ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς ἡμῶν;. ΤΏς ενϊάεξῃοες 58 οοηνίποῖτιςς ἔοσ 

υφῆα. ΤΈΣ ρῥργοβεηος οἱ τρίχας τὰ Ὑγῷ ἰῃ 1 5 ἰπξεγεβέϊησ; ΌῪ ταοῦξγ- 
ἰῃρ ἃ ᾿᾿{||6 τῆοσε τὰ ζεῖ φορὰ 586η86, ἑ. 6., ὉΦΝῪ ὨΥΨΦΌ, ς΄. 5. ὅρ", 
ΝΎ ΓΥΨΨῸ 5. ΝῸ ΟἿδ 56 618 ἴο Πᾶνα ποίίςθα ἴΠ6 ἱπηρογίδηϊ ἑεχὲ οὗ 

᾿ς ΒΟυΡὮ ἜνοΓν οπα 8668 ἴῃς αἰ που εν. ᾿Τοττον τεπάεγοα πορον, “εχ- 
ςοραϊηρν᾽ (ς΄. τ (Β. 23:17) δῃὰ εχρί δἰηβ ιν 88 ἀυε ἴο αἰτίος. (Οο»ε.""», 

ΕἘ5..1:)..-7.. Ὁ052] Ὁ οἱ υἱοὶ ἡμῶνβα͵ οἱ ἱερεῖς ἡμῶν καὶ οἱ πάντες ἡκκῶν"»; 

Ἐϑά, σὺν τοῖς ἀδελφοῖς ἡχκῶν, σὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν, καὶ σὺν τοῖς ἱερεῦ- 
σιν ἡμῶν. ὩΓΩΝ] ἰ8 Βεῖα γὰ. 88 Ὁ. Ὺν, 3 Εϑά. ομρε γα γίδες ποείσές, εἰ 

ϑωηι σαρεγοίδης ποοίισίς. ΒΥ 8ῃ δοϊεςξίς ργοόσεββ 1 που τεβίοσε ΒῈ 
ἱεχὶ [λ5: 22} ἸΣΠΙΝῪ Ὁ ὉΠ, ΟΣὉΣ ὈΘΟΒΠΊδ 50, ὉΤΝ Ὀθοᾶπιθ ὩΓΌΝ, 
δηὰ .)}.02 Ῥδοδπιθ 1)})72.----Ἴ}} ἰδοκίησ ἰπ Ἐϑά.; Οϊ ἐν χερσί (""3).-- 

ΓΥΣ ΝΠ] Οὐ τῶν ἐθνῶν, Ε534. τῆς γῆς.---}0] ἰδοΚίηρ ἰῃ ΕΞά., ὦ προσώπου 
ἡμῶν τὰ Ὁ))0.--τ Ὁ.2] Ἐϑά. μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας, ἃ θεῖο, 5656 
πα ῥγοῦ. ἔγοπι Ὁ..52.---8ὃ. (Οὁ οἴδετβ νατίδηϊ ἔογ ἴῃς ἀνκπαγὰ Ὀερίη- 
πίῃς οὐ ΜΤ.: καὶ νῦν ἐπεσχευάσατο ἡχεῖν ὁ θεὸς ἡμῶν, ἑ. 6., Ὁ» ρτὴ ΠΩΡῚ 
πον, Ψ δ ἀ8 ὡς βραχύ. ἘΞ τεδάϑ: εὐ πμπὸ φμασὶ ῥαγιηι εἰ σὦ »εοηεῖρε- 
ἕμηε [αοία ἐδ, ἀεῤτοςαϊέο ποείγα αρμά δορέπωνι θεμηι ποσίγιρη; 3 Ἐξὰ. εἰ 
πῆς φμαμέμη ἐσ ᾽ος, φμοά οομίρέ! ποδὶς νεξεγίοογάέα αὖς 6 Πονεῖρα 
Ῥεμς.--θ . . Ὁ πιθοῦ]. Ἐβά. καταλειφθῆναι ἡμῖν ῥίζαν καὶ ὄνομα ἐν τῷ 
τόπῳ τοῦ [τούτωΒ] ἁγιάδματος [-{- αὐτου]. Ἡ γεϊέπφμε ποδὶς γαδίσωνε εἰ 
ποριθη ἐπ ἰοομηε σαποιβοαίομῖς μα. γε ταυβί, δἴ 41} ἐνεηΐβ, κεῖ τὰ 
οἵ [ῃς ἱπαρρτορτίαϊε 1π". (ὦ μδ8 στήριγίσὶμα, τς εἶβτν. βἰδη 5 ἔοσ 

ποῦ. Ἐπά. πᾶν δᾶνε γᾷ. 12) ““ροβίεσίϊγ.""---οῦ πῦῦ] ψουἹὰ βοδγοεῖν ὃς 
ϑοά Βεῖε ἱπ νίενγ οἵ Ὡγγὺ, ν. Ῥ ἸΥΛΌΝ ον. ὌΝΠΟΪ Οὔ [40 Κ8 υπῦν, τὰς 
Ἰεαβϑὲ ροβϑί]6 οηθηἀδίίοη. Ἐϑά. 88: τοῦ ἀνακαλύψαι φωστῆρα ἡμῶν ἐν 

τῷ οἴχῳ τοῦ χυρίου ἡμιῶν τε ἩΣΠΌΝ Γ22 Ὁ ΠΙΝῸ ὨΥΣΣ,--τ ΟΡ Ὁ ΠΡ ΠῸ] Οὐ ξωο- 
ποίησιν μιχράνΒ, περιποίησαν,, Ε34. τροφὴν ἐν τῷ χαιρῷ τῆς δουλείας 

ἡμῶν, Ἡ οἷδε ἱπ οι ἰσπεροτε σεγυϊεμες ποσίγα.--- Ὁ} Ὸ] ςδπηοῖ 6 85 

δὰ). ὁ5 ὦ δηὰ ΕΛ". τοπάδγ; “δ {{|16Ὸ βυιβίδηδποθ᾽" σου 6 το ὉγΌ. 

Ὑβετγείοσε βιιρβείςυϊες τὶ Εϑά. ΓΡ8.---πῦπ} οδπ 5ΟΔΓΟΟΙΥ τθδῃ γευΐο- 
ἐπε, ἘΝ. ΒΏΒ. [ἐ ἱμπαϊεδῖεβ (δῖ ψμῖς ἢ ϑυρροτσῖβ |ἰΐε, 80 )οοά, 85 7. 
64 χτη"---9. ὦν ἐν τῇ παραβάσει ᾿χκῶν ἐν ἣ παρέβημεν ἡμεῖς, σοπποοίίης 
ὍΓΟΝ Ὁ» 12 Ὑἱ ὉΓ2}2 οἵ ν. ν, ΤὨΐ5 τοδαϊηρ ἀνοὶ 5 ἴῃ τηοηοΐϊοπουϑ 

τερειϊ τοι οὗ ““ἷπ οὖς βεγσνίτυάε." Ἐϑά. [85 ἐν τῷ δουλεύειν ἡμᾶς, τεδέ- 
ἴῃ ὉἽ2;»2, δηᾶ ᾿ἰδοϊκίης ὉΓΊΏ;3).-ολ} }}} ἰ8 τὰ. δ Ρυ. ἴῃ Ἐϑά, ἐγχατε- 
λείφθημεν.-- ὍΝ] ρτεοοδδά ἴῃ (ΘΟ Ὁγ κύριος, ΕΞά κυρίου ἡμῶν; ΟΚ, 
διὰ Ἐᾷ οἰΐεη ἀΐβαστες ἰῃ (ἢς υϑς οὗ ἰῃς αἰνίπα ἤδιηςβ; Εϑά. 18 [86 υτοσὶς 
οὗ ἃ ρῥγεϊν οοῃϑἰβϑίεηϊ Ὑδανβί.---ο.. . 80] Ἐβά. ἐποίησεν ἡμᾶς ἐν χάριτι "- 
ἸΔ2 Ὁφρνν πο. Ὁ Γγὺ] Ἐ54.1, δοῦναι ἡμῖν ἔλεον (π).---ΟΌΥ Ὁ] (ὥ τοῦ 
ὑψῶσαι αὐτούς, πτιϊϑιδἰκίης Ῥοϊεὶ ἴογ Οδἱὶ πὶ 8[.; ΕἘϑά. καὶ δοξάσαι ἱερὸν 
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ἡχλῶν.--ὐ 2], Εϑα. τὴν ἔρημον Σίων, 9 Εβ4. σὐέβοαγε ἀεεεγία δίοη -α 

ΤῸ Π2π.---ὙῺ} ὦ φραγμόνβακ͵ τεῖχοςϊ;, στερέωμαξεά. (»»0"), 3 ΕΞά, σία- 
δέ αίονε.--- 2} ΤῊ2] 8 βυρρογίοα ΌΥ 811 Κγτββ., γεὶ ψὰ σταϊρῃς Ὀεϊίεσς 
τὰ. “Ὁ 3,202, ν. 5.-10. πγρὴ Ἰαςκίηρ ἰῃ Φὥβαν ---τνν νἼπν] Ἐϑά. ἔχοντες 
ταῦτα, ὦ μετὰ τούτο .---}})2}}} Εδπὰ. καρέβησανΒ, παρέβημεναϊ,, ἐ, 6., Ὁ». 
π-.11. πγν] ἔδωχας ὦ ἀηὰ Ἐ54.---Ἴ"Ἴ2Σ] οπι. Φ".---. ., ΠΡΌ] ἴο επὰ οὗ 

ν.. 8 δοκίπρ ἴῃ Εϑάὰ.---18. "ὙΠΝ] ομη. Εϑά4.--")}Ὁ}} (Οὖ ἐφ’ ὁμᾶςΒ, ἀῃὰ οοη- 
58:5 Εν βεοοηά Ρ. ἰῃ ν.". Ν΄. "15 ἀρ 1864 ἰῃ ὦ: ὅτι σὺ ὁ θεὸς ἡμκῶν, 
χατέκαυσας τὸ σκῆπτρον ἡμῶν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ οὐχ ἔστιν ὡς σὺ, 

ὅτι ἐχούφισας τὰς ἀνομίας ἡχκῶν, καὶ ἔδωχας ἡμῖν ὁκόλειμμα. Ἐπ. [ᾶ58: 

σὺ γάρ, κύριε, ὃ χουφίσας τὰς ἀμαρτίας ἡμῶν ἔδωχας ἡμῖν τοιαύτην ῥίζαν. 

ὦ μὲ8 τὰ. πὸ πϑῦη ἕο ποῦ γοθπ, ἃ νεγν 5! σμΐϊ οβδησθ. Ἐβά. ββονβ 
τση, Ὀὰς ποῖ προῦ. (ὦ τμετείογε βἤονβ ἃ ἀιρ., Βυιὲ ὦδΒΑ τεργεβεηΐβ δῇ 

δρρτγοχίπηδίίοῃ ἴο Εβά.: οὐχ ἔστιν ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐχούφισας ἡμῶν τὰς 

ἀνομίας καὶ ἔδωχας ἡμῖν σωτηρίαν (ἱ. 6., πγγϑν). [1 18. ροββίδ!ες [δὲ οπα 

οἵ ἔνο 5ἰπηῖατ ραββϑασεβ 888 Ὀδθη ἰοϑὶ. ΤῊΪΐΒ ἰεχὶ 18 δητίγεὶν ἱχηογοὰ 
Όν Οαυϊ1βε.---14. 319)5] Βεϊΐεσ τὰ (ὦ "29 ἴοτ “ ἱπέοστορδίϊνα.---- πὶ 5}5] 

(ά τοῖς λαοῖςΒν - τῶν γαιῶνα -{- τούτωνϊ,, Ε5Ξ4. τῇ ἀκαθαρσίᾳ τῶν ἐθνῶν 

τῆς γῆς, ἑ. δ.) ΠΏΡΓΔ.--τοΝ ἢ ΓΥΧΝΠ "Ὦ;]. ΕῸΓ σοῃβίβίεμου ψὰ δηὰ ἐπι- 
μιγῆναι ΞΞ (2 ηΠη) ἴῃ Ἐπά,, νῆσεσε ὦ 848 γαμβρεῦσαι (Ξ- ἸλΠΓΠ).--ν 
νον 52] Εβά. ἀπολέσαι ἡμᾶς ἕως τοῦ μὴ καταλιπεῖν ῥίζαν καὶ σκέρμα καὶ 
ὄνομα ἡμῶν -- Ἴκἢ 7κῦ Ψ ὉΠ 05.---1δ. 1.)5] οἵη. (48.---ρνν] Επά. ἀλη- 
θινός.---Ον 52} Εϑι. ἐν τῇ σήμερον -- Ὁγ)2.---Πο 5] τηᾶν ὃς οοηϑίσιδά ἃ8 
Δ δες. ΟΓ 85 ἄρροβ. ψ ἢ (Πς 50})]. οὗ ἰΒε νῦ. ((ε8.} 1.5). 

105 -- Εβά. 855-95. ΤΏΘ ρϑορῖβ ἀρσβδ ἰο ἀΐνογοθβ [86 ἔογ- 
οἷσῃ σὶνοβ. 

ἘΖτδ᾿8 ργαγίηρ δηὰ ἰουὰ πεερίης δἰγαςῖβ ἃ νεγν ἰασζε οσγτονὰ. ὅ58εκ- 
δηΐδῃ δάπηβ (μαΐ [5γαδὶ μα8 ἄοῃε ψγοὴρ δηὰ ργοροβεβϑ {μδῖ ἴ8ε οἴεηά- 
Ε͵5 588}} δε Ραϊ ὑπάεσγ ὁἽδί ἴο οαϑὶ ουὲ ἐμεῖγ ἰογεΐζῃ ῖνεβ δηὰ (δα ςὩ]}- 
ἄτεῃ Ῥοζγῃ ἔτοπι ἴμεπὶ. ΕΖγα δοοερίβ {με ρίδπ δπμά 4 ἄδθοσγε ἰβ ἰβϑυθὰ 
ογάεγίης 811 [5Ξγδθὶ ἴο σοῆνθης ψ μη ἴῆτες ἀδν8 ὑπάογ ροηδὶν οἵ οοη- 
Βεοδίίοῃ δηὰ δχοοιαηπιυηϊςδίίοη. ὙΠε πατγαῖϊνο 8 ΠΟῪ ἰπ (86 (μἰτὰ ρ. 
858 πῃ γ:-5, ΤῊΪ5 ἔοστῃ οοπίϊηιθϑ ἰῃ δε τεοβὶ οἱ [ῃς ἘΖγα βίογυ. 

1. νά ὡδῖήϊε Εσγα τυας ῥγαγίμρ αμά τολῖϊο κα τυας νιαξίπρ σον» 
ασϑίοι, ιυεεῤΐρερ απά ῥγοΞίγαϊέηρ ὀΐγιδοι  δόίογο ἐδ ἄσιδο οΓ Οοάΐ. 
ΤὨε ἰδηρσίιαρα 8 ἐχβαυβίθα ἴο βῃον ΕΖγαβ ἀεερ ἀϊβίγεββ. Ηδγα 
ἴογ ἴῃς Βγβϑὲ {{πης ἃ ῥίαςε ἰ58 ἱπαϊςαϊεα; {πε ῥγίεϑὲ οδεγοα Ηἷβ ρυδὶὶς 
ῬΓΑΥΟΓ ἴῃ με ΤΟρδῃ ϑρᾶος Ὀείογε ἴῃς [ΕἸ Ρ]6.--- γον 1ς γα ἢ] οΥ 
ΙΆΟΓΕ Δρρσορτίδίεϊυ τ ῖτ Ἐβά., ἤγοηι 7 ογδαίοηι, βῖποα [6 οτονά 
οοὐἹὰ ΠΑΓΪΥ σοσαα ἔσομαι 41} 7υ6Δ}.--- Μη απά τυονιοη απὰ οἰὴϊ- 
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ἄνερ], οὐ ὅογς απὰ εἰνίδ, οὐ οὐϊάγεμ απὰ οἰαῦος, ἃ58 ϑοὴβ Οσγεοκ 

ἰεχίβ Βανε ἴῃ ρίαςε οἱ οὐἠάγεη. (Οπ ἴδε ρἷαςε οὗ [Π6 85βἜπΊ]γῪ ἰπ 
Ῥοβίεχι!ς Ι5γϑεὶ Ὁ. ϑιατ, 7.6. ἱ, ς. Χ.). ποῖον ἐδς ῥεοῤίδ τοεῤὶ τυ α 
εγεαὲ τυεοῤῖη6} 15 βοδτοοὶν ἱη 6} Πρ ῖ 0] 6 85 ἃ γεάβοη ἴοσ ἴῃς ναϑέ 85- 
ΒΥ. Ἶε Βανε Βεασγὰ οηἱν οἵ ΕΖταβ ψεερίηρ δΒογείοίογε. 1ὶ 
͵β ἃ Ἰοοβα σοῃβίγυςιίοη: [Π6 τσὶ ΕΓ ἀρΡΡΑΓΟΠΕΥ ταεδηΐ ἰμδΐ ΕΖγα᾿β 
ἴξδατβ ΜΈΓ σοηίαρίουβ, ἀπά {μαΐ [86 τηυ!ἰταάα Ῥερᾶη ἴο ψΕῈΡ 85 

ἴι γαϊβεγοά. ΤὨΐβ νεῦβα αυϊίε ἱρτιογεβ ἴῃ Ἀ5ΘΘΙΉΡΙΥ αἰγοδαάν οο]- 
Ἰεςϊεά, ο“; [86 ἴογπιβ ἀγὸ ἀἰεγεηξ μεσα, ἴῃς στον θείην οὗ ἃ ποτε 
δεπογαὶ οοτιροβί[ἴοη.---2. ΤΊ ση αηπιυεγοά διεξαμπέαϊ). “Αμϑνγεῦ᾽ἢ 
8. υϑοα. Ἰᾳἰοπηδίίς αν ἴῃ Ηεῦγεν ἴο ἰηϊτοάμπςοε ἃ βἰαίεπχεηξ τηδάε, 
ποῖ 85 ἃ ΓΕΡΙΥ ἴο ἃ Βροκβὴ μψοζά, θυϊ τῖῖἢ τεΐεγεποε ἴο 8η δἂςῖ 

ὉΡοη ψΠΪΟΝ [86 ΔΏΒΨΟΓ 5 ἃ σοτητηθηΐ. «δὀλοκξαηπίαξ ἰβ οἰαβϑεά Βογα 
ΔιΟΩΣ ἴδ6 50}8 οὗ ΕἸ, δηὰ ἴμεγε ννὰβ βυςῖ ἃ οἴδη ἴπ ΕΖγδ᾽β 

ΠΟΙΏΡΔΗΥ, 87. ΤῊΪ5 τηᾶν Ὀ6 ἃ πηΔη οὗ τουδὶ ἀεϑοθηΐ, ἃ 50} οὗ Ϊ6- 
Βοϊακίπι, τ (Ὰ. 35΄-.--Τάεγε ἰδ ποῤέ [07 15γαοὶ ἐπ τορατά ἰο ἐῤ15], 
ἧ, 6.) βοιμείίηρ οδὴ θὲ ἄοῃμε ἴο τες ν {μὲ σὑτοηρ.--- ΒΥ “δδ 
εομγδοὶ οὗἩ ἐδ Πογά]. ὙΒδ ρῥἴδη 5 ϑῃθκδῃίδῃ 5, ἴοσ ἵβεγε νγὰϑ8 πὸ 
Ιαῦν ογάθγίηρ ἃ ἀΐνογος ἱῃ βυοἢ οαβε8. ὙΠῸ ΊΞΒ. ΝΑΓΥῪ στεδῖϊυ; 
Ἐβ4. 865: ας ἐΐ ςοοριοία ροοά ἰο ἐΐδε, ταακίηρ; ἴατ Βειζεγ βεηβε.--- 
Απά ἐμὸν τοῖο ἰγεηιδία αἱ ἐπα σονπαπά οἵὨ ομγ Οοα] 15. αυἱῖε ψῖ- 
ουΐ σοπηροίίΐοη. | 

ΤΒςε οτγαάϊπασγυ σεπάεγίης 15 ϑβεσυγοὰ ΌγῪ οδδηρίης “ἴὰς Ιογάἄ᾽" ἴο “τὴν 
Ἰογά,᾽ δηά {δὺ58 φεϊτἰπς : αὐ ἐᾷε σομπδεῖ οὗ τγ Ἰοτά [ἰ. ε., ἘΖτα] απὰ οἵ λοτε 
«αὐὖο ἐγεμιδὶε αἱ ἰλε σοηρμηαηαὰ οΓ Οοά. Τὰ 9" ἴβεγε αι βογοὰ δϑοιιΐΐ Εζγα 
δἵ 186 θερίπηίΐηρ “811 ψῇο ἐγειω δά αἱ ἔμῈ πογὰβ οἵ (δε Οοὰ οἱ [5γϑεϊ.᾽ 

ΤΕ τεηάογηρ οἰϊοὰ πουἹὰ τρᾶκε ἰδεῖ ἃ ρασγίγν ἴο (ῃς ὑγ.᾽ ρίδῃ, δπὰ 
ψουά ρυΐϊ {μ6 Ῥγοροϑβδὶ ἴοσ ἀΐνοτγοε ἴῃ δἰ8 τηουΐῃ. [ἢ Πῖθ ῥγαγυεσ με μδὰ 
βιρρεβίοα πὸ ἀγαϑβίϊς τεπιθάυν; ἴῃ ἔδοΐ, ἰξ ϑεεπηβ ἱμδὶ Βε ἰεἴξ ἰὰ ἐπεγεὶν 

ἴο οἰμοῖβ ἰο δάνίϑε ἴμ6 Βογοὶς οουγβα ἴο ὃς ἔο]ονγοά, 1{ 115 τεδάϊης 

ψεγα δοςερίοα, ἔνο 5 ῃϊ ομδησεβ 5ββουϊὰ 6 πιδὰς 850 88 ἴο βεῖ: σζ. 
19 1λε οομηδεῖ οὗ μὲν ἰογά . .. ἀπά αἀεο. ἰο ἰἤσ ἰαιο οὗ Μοξες, τεδάϊηρς ποὸ 

ἴον πϑρν. ὙΒΠΕΓΕ ἃσα βϑενεσαὶ ναγίδηϊβ ἰοῦ “1086 ψὯῸ ἔγογηῦ]ε,᾽ εἰς.; 

ᾧ τεδάϑβ: σἰαμᾶὰ “Ὁ απά τπιαζε ἰδοπε ἱγενιδίς αἱ (δε ςοημπαπά οὗ Ομ Οοά; 
Ἐ84.": απᾶ ας ῬΟΗΥ ας οδεγεά (ἦι ἰαῖ οἵ ἐδο Τοτά, εἰαπάΐηρ περ, Ξαϊὰ ἰο 
Εενα, γἷσε, αο. Ὑδουρὰ {μῖ5 Ὀγεακβ οἱ ϑμείκδηϊδῃ᾽ 85 βρθεςῖβ βυδάδηϊν, 
ἴξ [5 ῥγοθ. ἰῃς μεβϑὲ ἴεχὶ γε μανβ. ζΖεΐ ἐΐ δε ἄονε αεοογάέηρ ἰο (ἤς ἰατο), Ὀὰξ 

ψΒ}]ε ἴῃς ἰανν ἰογθδάς {μὲ πιϊχοα πιατγτίαρεβ, ἴξ αἰ ποῖ, υη]δϑ5 Ὀγν ἰῃ- 
ἔεγεηςς, ργονίἀς ἔοσ {μεῖς ἀἰβϑοϊαἱίοη. 
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4. Τῆς »παΐον ἐς πῤορ ἐμ6ε] οὐ Ὀοϊοηρϑ ἴο {π6θ, ἃ γτεοορῃοη 
οἵ ἘζΖτιαῖβ ἰϑδάδιβῃϊρ ἴῃ [88 τηδίίεγ.--- μά το ἀγα το δ ἐλιθε] ἃ 
Ῥίοάρε οὗ 186 βρεακεγβ βυιρροτγί ἰῃ [δε τἱρβίίηρ οἵ {6 στοηρ. 
--ΤΙαξε σομγαρο ἀπά αοἱ] δὰ ἀρρεαὶ ἴο ΕζΖτγα 85 [ἃ με ηθοάθα υὑγρ- 
ἷηρ.--δ. 45άὰ Εσςγα τοϑε απὦ αἀγμγοα] Ὀὰϊ ψΒοαΡ ὙΤΒε ἰοχί μα5 
116 Ἰοαάεγς οἵ 16 ῥγἱοείς, 1,ευΐέος ἀπά οἵ αἱ! 15γαεῖ, τααϊκὶηρ ἴδε 1,6- 
νἱΐεβ εχυίΐναϊεπε ἴο ρτίεβίβ. (ὁ μαϑ: ἐδ ἰδαάετγς, ἐδ 1,ουΐίος απὰ αἱ! 
1εναοῖθ; ἐδ ἰραονς ὁ ἰδ ὕμάραρ ῥγίοείς ἀγα ὁ ἐπα 1,ουΐίος αν αἱ! 
Ισναοῖ, ΒΥ ἃ βἰπρίε σβδηρβ ψε ρεῖ ἴῃς μεβί ἴοχὶ: ἐΐς ἰσαάονς οἱ 
ἐδιο ῥγίοσῖς αμά οὐ 116 1,ουΐος απὰ οἔ αἰ! Ιςγαεῖ. ΤῊΣ ἰεδοσβ δοπα 
ψεΓα τοαυϊγοα ἴο ἴα Κα [86 οὐ ἴο σᾶῖτν ουὔξ ΘΕ Κδηΐδ ἢ 5 ρ]δη.--- 
Απά ἐδον ἰοοῖ ἐμ οαἰλ], ἰ. 6., (ῃς Ιεδάεγβ 1:58 πατηρά, ἴπι5 Ρ6- 
ΠοΟμλΐης ἃ ῬΑΙΓΥ ἴο {πε βοίειηπ Ἴσονεηδηΐ τ Οοά, ν.,.--. 
Απά Εσγα αγοξ6 [γορι δείογε ἐδ ἔσιδε οἵ σοα] Ὦδτα μ6 Βαά Ῥθβῃ 
Ρτοβίγα της Βἰτηβο!, ν. ᾿, δῃὰ ψμεγα [Π15 νεῦβα ὈΓΕΒΌΡΡΟΒΕΒ 
1Π8ῖ Πα ἰβ 5111}, ἱρποσίηρ ν. ὃ δἱορείμεγ, ενϊάδηςε οὗ ἀϊβογάδσ ἴῃ 
18ὲ ἰεχί.--αὐρμά δὲ τυομ ἰο “δια γοοηι οὔ “επολμαηαη), ομς οἵ {86 

αυδγίεῖβ ἰῇ {μὲ ἰδπιρὶε οἰοἰβίεγβ ἴῃ οι [ΒῈ ἰειηρὶς οβσοῖβ 
Ἰϊνεά. Ἐογ 7εβομαπδη υ. Νὰ. 12.9΄-. Οὐχ ἰεχί ψῖνεϑ πο Πἰπί 85 
ἴο [86 τϑδβοῃ “ἴοΥ ΕΖτγα᾿β ροϊῃρ ἴο ἴβοβε αυδγίειβ. [ῖπ Ἐδβα. νε 
δηὰ [δὲ τρί τεδαϊηρ; ἰηβίεδα οὗ {με τερεδιβα αμά ἐξ τυορὲ ἑδεγο, 
ψε δανε: σμά ἠδ ορομέ {πὲ πίρ ἐμόγε. ἘΖτα᾿ 8. Ῥσᾶυεῦ Βδά θδεδῃ 

οβεγοα δἱ ἴῃς {ἴπηθ οἵ {86 ἐνεηΐηρς οὐ δίίοη, 95. ὙὨΘ ὄνθηΐβ 
ψΒΙΟΒ Βαά ἴδκθη οΪ]ασα τῃθαηνἷ 6 ΟΔΙΤῪ ὺ8 ἀονῃ ἴο πἰρδί[4]}, 
δὰ πεχὶ νὰ ἃζὲ ἰοἱὰ οὗ ΕΖγα᾿β ἰειροσαγυ ἰοαρίηρ- ἶαςα. ΤῈ 

Ῥυιίποϑϑ νγὰβ ὑγροηΐ δηᾶ ἢδ σειηδϊηθά προη ἴδε στουπα ὑπ|}]} 115 
ςοιηρ!εἴίοη.--- Βγεαά [6 ἀἰά ποί φαἱ απὰ τυαίον ἦε ἀϊἸά ποὲ ἀγίπᾷ, ἵ. ὁ., 
ονογηῖρηί; ἰαβίϊηρ δηΐογβ ἰαγρεὶν ἱπίο {με σεϊϊρίουβ 1116 οὗ (ῃ6 
ῬΘΟΡΙΕ οὗ [58 ρεγίοα (δ.4.33,), δηαὰ Ὀδοοπιεβ τόσα ῥσογηϊηθηΐ 
Ἰαῖΐεγ (ζ΄. Ἐ5ι.).--- ον πὸ τοας »ηομγηῖηρ 70γ ἐδ οἵη ὁ ἐδε οαρέἐοἱ!}} 
ο΄. Ὧι. οἱδ; ἴῃ ρῥίαος οἵ “ἴδε 5ἰηβ οὗ {με σδρενιν,᾽ σ΄. οἱ’, Εβα. 
865 ἐδμα ργεαί οἵδ οὐ ἐδ ἐχαϊφα οη65, οἵ οὗ ἐπε η ἐμάς. 8ῖερ. 

ἘΥ ἃ 5] σβδησε γεδάϑβ: “Ἷἢογ [δε ρτεδί 5ἰη." 1ῈΜΤ. ἰ5 τί, 
“ρΔΡΕν ν᾽ ἀδϑίρτιαῖεβ ἴΠ6 πδὺν σοτα πη Υ, οοησεῖνδα 85 ΨΈΟΙΥ 
᾿οπιροβδα οἵ τεϊυγηοα οχῖϊοβ. Τῆς ρἤγαβα Ῥεΐγαγβ [86 (βγου- 
Ἰεἰςγ, ἴο σΒοτι {π6 7 υἀεδη5 ἀπά (δε ροίαΐε ἅτε οῃδϑ.---. Απὦά πον 

[τῆς Ιεδάετβ δηά οἰ ἄδγβ οἵ ν. ὃ] ἐδεωσά α ῥγοοϊαγπμαἰίοη ἵπ σ μάαῖ ἀπά 
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“)εγμδαΐονε ἰο αἷΐ ἐδ δομς οἵ ἐδ σαῤῥἐυτγν [9 γαῤμεν αἱ εν μδαϊδν]. 
ΤὮς Δ5βεπΊΡ]ν γγ85 ἴο ὈῈ ξεηεγαὶ δηα ννὰβ ἴο Ἵϑυτυ ουξ ἰΒς ἀζτϑε- 
τηθηΐ βυδβογ θα ὈΥ ἴμ6 οδίὶ οὗ (δε ἰεδάετγβ.---8. 44 αἱ τοῖο ἀἱά 
ποὶ αγνῖοε τυμλὲρμ ἰἄγες ἀαγ5]. ΤῊΣ 5μογί {{π|6 Δ] ουνεὰ βἤοννβ ἴῃς 
ΠΑΙΤΟΥ͂ Ὀοιηάβ οὗ {Π6 πον ΠοτηπληϊΥ (ΒΕΓ }.).---α οὐογάϊης 
9 ἐλκε οονημαμά οΓ ἐδ ἰοαάεγς αμά οἰάεγο). ΤὨΪ5. ΞΌΡΡΙ 65. {δὰ 
Τηἰβδίηρ βυθ)]εοῖ ἴῃ ν. 7. ἘΖτγα Ἀἰπιβεὶῖ τνὰβ ταῦθ ἱπ ἴῃς Ἀαςοκ- 
δτουηά. Ηε νν.88 ἱπηρε ]ἱηρ (Π6 τυ ογβ ἴο δοῖ.---Αα ϑενεγα ὑεηδὶ 
Ψ45 ἴο θὲ ἱπιροβθά ὕροὴ ἴβοβεὲ ψῇοὸ αἰά ποῖ σου ρΙΥῪ πὴ {μα 
εὐϊεῖ; [6 ρυῃίϑηπιεηὶ νου] μὲ ὑπνοίο!ά : αἱ δὶς ῥγοβεγῖν «κοιρά 

δὲ οογιβεοαίεά απά ἠξ τπομὶά δὲ σΣεραγαίεά ἴγονι ἐδιε αδϑεριδὶν οἵἉ δε 
σαῤῥίο!!ν], ἑ. 6., Ἔχοοιηπγιηϊοαῖοα. ὙΤΒε ψογὰ σεπάογοα “σοπῆϑ- 

οαἰοά᾽" τηθδῃβ 2μ"έ μη ον α γεϊ ρίοις δανι, ἀευοίδ, πιὰ ὈΤΟΡΕΓΥ 50 
ἀενοίεα νχὰβ8 ἴο ὃς ἀεβίτογεοά, 705. 65 1. 205, Βυΐξ 18ε ψοτγὰ 
ΒΕΓΕ ΡΓΟΌΔΟΙΥ πιδδη5 οογἤδοαίεά (0 δασγοά μ5έ5, ἃ5 ἴοτ ἴ8ε βυρροτί 
οὗ {δε τεπηρῖε. 

ΤᾺδ διιιδογίιν ἴοσ ἰἢς δἀϊςῖ, δηὰ νηΐ υπάοτίοοϊς ἴο ριυηΐϑη Βοδνν 
ἴποθε το ἀἰθοῦθεγεοά ἴἰ, ψα8 ποῖ δαὶ οἱ ΕΖτγα, διυιῖ οὗ ἴμε οἰ ζαγοῖγ, 
“τὰς ᾿Ἰεδάετβ δπὰ οἱ άθγβ," ν. "ν. ἵπάεςά, ἵπ τς ψ 80] ράββαᾶσε, δδγτίησ 
186 βἴησία ἐχργοβϑίοη “ἴδε πιδίϊογ ἴα προ {μος,᾽ ἴμεγὲ ἰβ πὸ Ηἷηΐ οἵ 
ΔῺΥ δι βογν νεβιθὰ ἰη ἘΖτα. Ηε ἀοεβ ηοΐ ἐνεὴ ἐνοῖνε ἃ ρίδη ἴο γὶσμέ 

τε πτοῖς νης ἢ ἀἰβίτγοββθαβ μΐπ), δηὰ ἢς δαπμηϊηϊἰβῖεσβ δὴ οδίῃ ἴο δἰπά 
1δε Ἰεδάετβ ἴο ἐχεσιῖς (ἢ ρίδῃ ργοροβϑά δγῪ ϑμεκαηίδῃ. ΕΖγα Ξῆονβ 
[εγνεηὶ Ζεϑὶ, ἃ ρϑβϑϑβίοῃ ίοσ [ῃς ἴανν, δῇ εἰσᾳυεησς ἰῃ ργάγνεγ, θυὶ ποῖ ἃ 

βηγεά οἱ δυϊβογίιγ ἴο επίογος μἰβ ἰάδαϑβ. 

1. ΠῸΝ (ὦ προσευχόμενοςΒΝ, (8 τεροαιίης δρ Ὁ.---οιπον στ.) 
Ἐβά. μεῖε 88 οἰΐε εἶἰϑιν. τοῦ ἱεροῦ.---ὙΝ Φ.0] Εβὰ. ἀπὸ ᾿Ιερουσαλύχμ.--- 
ὈΠΡ] ὦ ἐχχλησία, Ε94. ὄχλος, νυ. οῃ ν. ".--δν 1} ὧν δηὰ Εβά.1 νεανίαι 

καὶ παιδάρια -- ὈΥΨ.)) ὈΣὙ5». τ 2... 2] ὦ ὅτι ἔχλαυσεν ὁ λαὸς καὶ ὕψωσεν 
κχλαίωνΒαν͵ ὅτι χλαυθμῷ μεγάλῳ ἔχλαυσεν ὁ λαός, ἘΞά. χλαυθμὸς γὰρ 

ἦν μέγας ἐν τῷ τλήθει, 3 Εϑά. Πείιις οπΐν ἐγαὶ τπαρημς ἐπὶ ἐῤεα τερϑἑξω- 

ἀὲνια.---. Ὁ] Εβά. Ἰσραήλ.---2)] (ὦ ἐχαθίσαμενβα (-- 29», “τὸ ἀπε}, 
ἐλάβομεν: Ἐξὰ. κατῴχησανβ, συνωχίσαμενΑ, χατῳχίσαμεν;. Ὑῆε πηην. 
ῬΉΟΤΥ ἰδ Ῥεου αν ἴο ΕΖτ.-Να., θὰξ 1[ἢς6 υϑᾶφο [8 50 ἔγεαυςηΐ (7 1.) [8δὲ 
ἴδε ἰεχὶ Ἵδῇ βοδζοεὶν ὃς ἀἰϊδβίγυξίοά. ΤῊΪΒ τιης. ἰ5 ἀεγίνεδ ἔτοπι ἴδε 
ἰάεα οὗ αἰνίηρ ἃ μουϑὲ ἴῃ οοππδοίίοη τὶ τηαττίαρο. Βυὲΐ ἰπ Ἐδά. οἵ 
(-π ἘΖτ. το") ψε Βανὲ συνοιχήσατε γυναξίν. ΤΏς ἰάεδ, ἐμεγείοτε, τδν ὃἊ 

“ροΒδϑῖξ,᾽ [86 ῥγερ. σψ βίοι τουἹὰ πδίυγα!ν ἴον θείης ἀτορροὰ ἰάϊο- 
ταδί δ! !ν. τ Ὁ] (ὦ ὑπομονήδαν, ἐλπίς, Ἐϑὰ. ἑπάνω πᾶς Ἰσ.ΒᾺ τα πὐΣῸ 
“φιτῦυ,--ϑι Γ52] Εβά. ὁρκωμοσία,---Ὁ" 6}} γυναῖκας τὰς ἀλλοτρίας δ, 
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Ἐδπὰ. γυναῖκας ἡμῶν τὰς ἐκ τῶν ἀλλογενῶν ἐθνῶν, ἃ ΠερεββαΓΥ α4ι18]18ςἀ- 
τἰοη.---Ὅσο 1955) Εϑά. σὸν τεχνοῖς αὐτῶν -- 175 Ὑ553.---τι .. ὨΧΡ2] Οὐ ὡς ἂν 
βούλῃ ἀνάστηθι καὶ φοβέρισον αὐτούςβα, Ἐ3Ξ4. ὡς ἐχρίθη σοι καὶ ὅσοι πει- 

θαρχησοῦσιν. ὦ 55ονγ8 ΟὙπη, Εφὰ. ψοθ; Ἐπ." Πα5 ἃ ποίενοσγίν νδγί- 

δηῖ: χαὶ ὅσοι πειθαρχοῦσι τῷ νόμω κυρίου ἀναστάντες εἶτον πρὸς Ἔζζραν 
Ανάστα, ἐπιτέλει. ΤῊΪ5 τεδάϊης 8 δοςερίοα ὃν Οσυῖΐδε; νυ. μἰβ τεχί.-- 
ΓΥΣῸ] ὦ ἐντολαῖς, ΕΞ34. νόμου, ς΄. 915.---ϑ)ν ΠΛ] ὦ ὡς ὁ νόμος γενη- 
θήτωΒα, οὔχ. Ε584.8Α.---ἀ, “5)1] ΟὦὥΒΑΝ ῥῇμα, 50 ν."; λόγος, δυΐ ῥῆμα, 
ν."; Ἐβά. πράγμα, οἴ. ν.". [πῃ ν. 4 τῆς πῆρ. 5 ξεπεγαὶ, 6. ῥ., "παῖδε, 
Βυΐ ϑρεείδο ἰπ ν. ", ῥίαη.---ριη] ὦν, ἀνδρίζου, αοἱ 16 α τιαη.---θ. δ 
ὉΦ] 8. δὴ ἱπιροββϑίδ]ς γεδυμάδηςγ. (Ὅ οπιῖῖβ ρευῆδρβ ἔγομῃ ἃ Ἵτίεἰςαὶ 
σαοῖϊϊνο. Ἐβά. μᾶ58 ἴῃς για ἴεχὲ : αὐλισθεὶς ἐκεῖ Ξ- ὉΦ 151, 30 τηοϑὲ πιοᾶ- 
Ἔτ ϑ.βοίαγς. το) ὉΡῸ] Ἐά. τ. ἀνομιῶν τ. μεγάλων τοῦ πλήθους -- 
ΟΣ 2 ὐγο, ϑίες. ἰγδηϑίδίεβ τσεξδη ἀες ἐγοσσομ Ῥεγρεδεης τὰ ὈΡῸΣ 
πη.--ῦ. δα οπλ. Ὁ25 ἴο δπά οἵ ν.---ὃ. Ὀ50ῆ|πν ὈΣἼΦη] Εϑά. τ. προ- 
χαθημένων [6 ποτὰ ρεουϊαγ ἰο Ἐϑ84.] πρεσβυτέρων; 3 Εϑά. στε ενμέμνι 
δερπέογμη. 

105" -- Ε86-αά. 95. ΤῆΘ ρυϊεέηρ ἀν οὗ ἰ86 ἔογοίσχη τῖνοβ 
διηὰ οὗ ἱποὶγ ομάσθῃ. 

Αγτεεδθὶν ἴο ἴδε «411, {πΠ6 ρθορὶε οὗ 7υάδῃ δπὰ Βεηΐ. δβϑϑοσωοὰ οα 
δε 2οῖἢ ἀδν οἵ {με οἵ τποηῖμ ἰῃ ἴΠδ ορεη ρος Ῥείογε ἴδε ἴετρίς. 
Εζτὰ πουϊὰ ργοςεθά δὲ οπος ἴῃ βρὶΐϊε οὗ ἴδε πῃηασηίζυάε οἱ ἴῃε ἰδϑίκς δπὰ 

δε β8ζοττη ἱμαὶ γγὰβ γασίης. ὙΠὲ ὑῬδορῖὶε, βονενεγ, δϑοὰ {μδὶ οὔςοτβ 
Ἐς δρροϊπιθά ἔγοπι Ἄεἀςὴ οἰϊν ἴο σγβοπὶ {ῃς Ἔχεςιτίοη οἵ ἴΠ6 ρίδῃ 5ῃου]ά 
Ῥε οοπιηηϊιοὰ. ΕΖτια δοοδάθα ἴο ἰῃΐ5 ρἷεβ, ἰ8ε Ὀυβίῃθβθβθ 85 ἰδίζοη ἴῃ 
Βαηά, δηὰ οοπιρ[εἰεὰ δἱ (με εὐὰ οἱ (ε γεᾶσγ. Τῆς βοῦγοε ἰ8 αἰβετεπὶ 
ἔτοιη νν. "8, 85 οἴ βε ἴθστηβ δὲ υϑοὰ ἴογ (ῃς βᾶπις ᾿46858. 

9. Απώῶ αἱ! μα γιϑη οἵ ὕμάαϊ απά Βερ)ανιῖ αδ5εηιδ᾽ο]. ΤᾺΣ 
Ῥτοοϊδπιδίίοη νγὰ5 ἰβϑυδά ἴῃ Τυάδῃ δηά 76γυβαίθηι δοσογαΐηρ ἴο 

ν. 1. Τα ἀΐβογεηςα οἵ ἰεγπβ ἰβ οπε οὗ {με ΠυμΊοΓΟΙΙ5 βίζτϑ οἵ ἃ 
αἀἰβογεπὶ βουγοα ἴῃ ἰμ8 βεοϊΐοη. [ΐ ἀρρθᾶτβ ἐμαὶ τ8ὲ (τοδὶ ἴῃ 
ν. δ νγ85 εἰεςίίνε, 85 {86 τεβροῃβε ἰβ ἀβοϊαγεὰ ἴο Ὀς φεῆθγαὶ, [Βς 
ψἘο]6 Ρθορὶα χαϊβογίηρ πἱϊβουῖ Ἔχοερίίοη.--Οὐ ἐδε 2οἱΐ 4αν οἵ ἐξέ 
οἱ πιο ἢ], ἑ. ε., ἘΊβ]εν, 80 ἴῃ ἴῃς δδυῖν ρατί οἵ θδοεωροῦ. ἘζΖτια 

μδὰ Ὀδϑὴ ἴῃ. 7εγυβαίθηι, ἐμεγείοσγθ, τλοσγα [8 8ῃ ἔουγ τηοηίΒ5; Ρυΐ, 

88 ἴδε πλδίογίαὶ μ88 οοπηα ἀοντῃ ἴο υ8, ἴμογα νγὰ8 ποϊίηρ ἀοπα ἴῃ 
1,18 Εἰπη6.---α πὰ αἱ ἐπε ῥφορὶδ ταὶ ἐν ἐμέ ῥίαξα οἵ ἐδ βομδε οὔ Οοάϊ. 
ΤΆε ρἷαζα οὗ ἴδε τεπιρῖς, ὑδάϊν τοπάεγεα “βίγοςς" ἴῃ ΑΥ͂., νγὰβ 
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186 ορϑὴ βρᾶοθ Ῥεΐοτε [6 ψαΐεγ ψαίε, Νβ. 33 81, ἃ ἰδνουτίία 
Ῥίαςα ἴοσ Ἀ5βεῖ  Ὁ}1ε5. ΤῊῈ ΠυΠΏΌΕΓ οὗ ΡΘΟρΙΪῈ Μὰ5 ποὶ 85 στεαῖ 
85 ν." πουϊὰ ᾿τυρὶγ, ἔοσ ἱβεγα σου] ποῖ Βαανα Ὀθθῃ ἃ ἰᾶῦζε 5βρᾶςδ 
{μετε.---Ὑγορεδίηρ [07 ἐπ τισίν ἀπά δεσσμδε οἵἩ “τ: γαΐ"] 15. ἃ 

ἀυβλίουβ οοπ͵υποίίοη οὗ Ἰάε845. ΤῊδ ΊΒΘ. 5ῆον" ἐπουἢ ἀΐβογερ- 
ΔΏΟΥ ἴο τῃᾶΚα (86 ἰεχί χυεβείομαθϊθ. Ἐϑά. τϑϑάϑ: σλήθογὶηρ ὁπ 
αοοομρ οἵὨ ἐμ ῥεγεὶδίοη! σίογηι. ὙΜδὶ στιὰ δὲ τηοάϊδεά 5] 1ΡΗ Εν 
80 85 ἴο ρεῖ ϑλίσεγίηρ δεζαμδε ο εἰαπάϊηρ ἐπ “διε ταΐη.---Ἰ10. Εεγα 
ἐπε ῥγίδσί] Ῥγανϊουϑυ οδ δὰ ἰῃ6 ῥγίαεδε (86 βοτῖρε, 71} “- π, οἱ. 
Να. 125; Ὀυϊ (6 ἀυϊ.65 ΒΘ 18 ΠΟῪ Ρεγίοστηϊηρ, ἅτε ποῖ 5.108], 

δΔη4 50 {παῖ {Π||6 ἀοεβ ποῖ ἀρρεᾶγ; “ργίεϑδὶ ̓" 15 ψαπίηρ ἴῃ Ἐδβά., 
διά ἰἰ τῇδ Ὀς ἃ ρ͵ο55.--- Τὸ αὐά ἰο ἐπ γμὲϊ ο[ 1ςγαεῇ. Ἐπὰ. ἐο 
αὐά ρμῆ ἰο 15σγαεὶ. ΒΥ ἴῃς νἱοϊα:ἴοη οὗ {με ἰανν ἴῃ ὑγεβεηΐ ρεη- 
εγαϊίοη γγὰ5 ἱπογεδϑίηρ ἴῃς αἰτγεδαν ἰᾶγρὲ γτεςογὰ οἵ παίϊοπαὶ 5ἰη.. 
-11. Οἷοε ῥναΐξε ἰο Υ αἰπυεῖ ἐπα Οοά οἵ ον [αίμετο], ποῖ “γουγ" 
[1 8εῖβ 88 ΜΤΊ. “Ουτ᾽ 15 ἔοιιπά ἴῃ ὦ δὰ Ἐβά. Τα στουμπά ἴογ 
ΡΓαῖβε 'β ποῖ νΈγΥ δρραγεηΐ, δἱ ἰβαϑί ἔγοπι [86 Ῥβορὶεἶβ βίδῃά- 
Ροΐηϊ. ὙΒα τεῃάεγίηρ οὗ ΕΝ΄., θαβϑά ου ἘΪ, “πῖδκα οομῃέοβϑίοη᾽" 
18. πῃροββϑίθ!θ, ΤᾺΣ 58Ππ|6 δρρεὰὶ ἰ8 πηδάς ἴο Ασῆδῃ, 705. γ15, 
ΨΒΟΓΕ 85 ἃ ΡΔ8ΓΆ}16] τὰ Βανὲ “"ξῖνε ρίογυ." Τε δυῖβοσ οἱ (5 
Ῥᾶββαψα 866 18 ἴο ἢδνα ἄγαν ἔγοπὶ (μδἰ βίου. Τδεὲ ἰάδα πᾶν 
Ῥὲ {μαἱ ργαῖβα γὰβ8 ἀὺυς ἴο αοάἂ Βεοδιιβα [με οὐἱρτί[5 ψεσγὲ Ὀσουρῃι 
ἴο ἃ βἰδίε οὗ διποπάσπηθηϊ.-- -ΤῊς ἀουθ]ε ἀειηδηά ͵ἴ8 τηδάς: 56)- 
αγαίς γομγδοῖνες (γοηι ἐδα παδίοηες οὐ “τε ἰαπά ἀπά ὕγοηε ἐδ [ογεῖρηπ 
τυον! 6}. ὙΠΙ5. 15. ἴῃ δρτοοηθηΐ ἢ οἱ “, ο΄. Ὁ1. γ᾿. ὙΒδ 
οἰδυβεβ ἃγα ργδοιςα! ν ΒΥΠΟηγτηΟΊ 8, (ἢ ἔοττηεῦ Ὀεΐῃρ ϑουπε δι 
Ῥτοδάεγ. Τῆδ Ιβγδϑὶ θ8 τεγα οδ]]θὰ ἀροπ ἰο ουϊ οΕ 4}} δεϑοςΐδ- 
τίοη στ ἘΠ 6 4]16η5.---12. ΝῊ 5Βου! [ΠῈ ἀΒΘΘ ΠΥ ΔΏΞΨΕΓ ἴῃ ἃ 
ἰομά υοἱοεῦ διὰ ΜἘΥ ββουϊὰ (μαὶ θὲ ει ρμδβίβοαν 11 τᾶν 6 
εχρίαἰποὰ 45 ἃ Ἡδῦγον υβᾶρσὸ ἴο ΟΧργαββ δαγηθβίῃςββ, ο΄. 312 
2 5. 15311Κ, 8565 2 (ἢ. τςῖ6 20," ἘΖ. 818 Τν. 1η186. Βυϊ ὦ 
ῬΓόβοῦνεβ Δ ἱπίογοϑεϊηρ νατίδηϊ: απὰ αἱ ἐΐ6 αϑϑεηιδὶν απϑισεγο 
απά Ξταϊά, ργεαΐ ἐς ἐν ἀφνιαρά Κ0Υ 15 ἰο Ὧο, ἱ. 6.) γοὰ Ὦδνε ἰαἰὰ ἃ 

Βεᾶνυ Ρυγάδη ὕροη υ5.--18. Βυὶ ἐδε ῥέεοῤῖε αγε τιν απὰ ἐδε 
δεσδορ ἐς σίογηιν}. ὙΠῈ Δ55Θ ΠΟῪ γ88 ΓΕΔαῪ ἴο πηθοῖ {με ἰεδοτϑ᾽ 
ἀεπιδηάβ, θυὰΐ [Β6 σοηάϊ οη5 τηδάβ {ΐ ἱτροβϑίθ!ς; [Βατεὲ τεσα ἴοο 

ΤΏΔΩΥ ο8865 δηα τῆς ψγοδίβοσ 88 ἴοο δά. “Α ἔἴπιδ οὗ τηυςὰ 
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ταῖη" (ΕΝ...) ἰ5 θαϑθά οἡ Ἦ δπηά ρῖνεβ ἃ στοῦ ἰάεα, νἱΖ., (μαὶ 
ἴῃε ἀδὺ νὰβ ἴοο ψεῖ. ΤῊΣ Ρβορῖε βὰν ταίμεσγ, “1 15 (Π6 ταίην 

Βεᾶ50ῃ,᾽ δῃά {πε ταΐῃβ {πεγείογε ν1}} ρεγϑίβί. 10 νγὰ8 ἴῃς ρεγοά 
. 

οἱ [δὲ νηοῦ ταΐηβ, Το] θα “ἸμῈ ΓΟΥΠΊΟΣ σαὶπ᾽ ἰῃ Πέ. ττ'4, 866 
Νονδοκ, Αγοΐ. ἱ,,.1..--Ὴ7ε γε ποὲ αὖἷε ἰο εἰαπά ιυϊποι] ἰα θαβοά 
οἱ ἴδε σεηάοσίηρ οὗ ἴῃς δηοίθηξ Υ158., εβρϑοίδ!ν Εβά. Βαυὶΐ “νε᾽ 
ἄοεβ ποῖ ἀρρϑᾶγ ἴῃ Ξἢ, δῃὰ (δε ἰάεα 15: ἐξ ἐς ποἱ ὲ ἰο οἱαπά ομἐ- 
δίάξς, οὰ. δοοουπί οὗ (ῃε σταίη. ΕΖτγα᾿β Ζεὶ ψὰβ8 ηἡοΐ ἀεροηάοηΐ 
ὍὭΡοΟΠ ἴπ6 σψεδίθεγ.--- ον τος βανε ἰγαμδργοδδοά Ὁέγν τεμοΐ ἐπ ἰδὲς 
γεςῥεοῖ, οοττεβροπαίϊηρ ἴο “186 Ῥδορὶθ δὲ πιδηγ"; [᾽6 Πυμθοῦ 
0 Βδά τηδιτίοα [ογεΐσηετβ νγὰ8 γα Εν εἰν ΕΓ ἰαγρα. 

14. ΤῊΪΒ ν. οοηϊδίηβ δε οουηίετ- σοροβδὶ οἵ ἐδε ρϑορὶς, δυῖ ἴδε ἑεχὲ 
δ ΝΟΓΥ ἘΓΟυ]οθοσης; 6 ΤΏΔῪ γοπᾶογ: ζεὶ μοῖσ οἱ ἰοαάενς οἰανὰ 707 ἐδα 
τολοῖε α55οηιδῖγ, απμὰ εἰ οἷ] ὐδο αγε ἐπ ΟἿ οὗδέος ἐδαὶ ἧσνε »εαγγίοα Τογεὶξη 
τοον!. οο6 αὐ αῤῥοὶμπίοὰ ἐἕγπες; σπὰ τὔϊα ἐἄοηε εἰάενς οὗ ἐεαοῖ οἷἶγ ακὰ ἐϊς 
7μάξες, μρμῖο ἐξα αυεγίἦηρ Ἵγοηι τς οΓ ἐἦζ6 ζωγν οἵἉ δὲ τυναϊὰ οὗ ομν Οοά ἐπ τε- 
ξαγὰ ἰο ἐξὲς τεαϊον]. Τὰ 186 Ἰδέΐες ρασγὲ εβρ. νγὰ ὅπα οὐϑεουσ ἐν δπὰ δα 
ΤΟΠΒΕΓυςΙΟΏΒ, στεδίεσ ἰη ἰδ ς οτἰσίπδὶ ἔμδη ἴῃ ἐμ ἰ8 ἐγαηβίδιίοη. ὧ ναγίεβ 
Τοηβίογαθ]ν ἴῃ ἀεία!]. Ἐπά. τυπϑ: σπά ἰεἰ ἐδὲ ἰεαάεγς οἵ ἐξα αϑϑεηιδὶν 
σἰαμᾶ, απ ἰε, αἱ! ὕγονε ΟἿ βοηθὸς τυῆδο κανε 7ογεῖρη τοῖνες δὲ αἱ καπά ιυλεη 
οῤῥογίμνἷν ϑέγυες; οαπὰ ἰδέ εἰδεγς απὰ ἡμᾶψος οὗἨ Ἄἐαοΐ ῥίασε μμέϊ, εἴς. 
3 Ἐδὰ. εἶνεβ ἃ ςοπηδοϊίοῃ ἔοσ {8 ἰδϑὲ οἴδυβε: σπά ἰεἰ ἐδ εἰάδενς σπὰ 7μᾶψεος 
7γοηι δαοῖ ῥίασε αδεῖδέ, δῖ ἰξ ΙΔ ΚΒ ἃ ργεά. ἔον αἱ τοῆῦο ἤσνε ζογεΐρη τοῖθες- 
-ε κεὶ {π||6 Βεὶρ ἔσο ἔμεβϑα βουγςαβ; ἔῃ δηοίεηϊβ γεσα ρυζζίοὰ ὃν 186 
Ῥάαβδβᾶσε, δηά {μεῖς αἰ βηου εἶεβ ἀρρεᾶγ ἴῃ {εὶς ὑγαηβὶδιίοη. ὙῆΣ πηηβ. 
ΔΡΡΑΣΕΏΙΥ 8 ἰμδὲ (1) Ἰεδάεγβ βου ὰ ἴδε Ἵσὔαγρε οἱ ἴῃς δυβίπεββ ἔογ 
1δς τβοΐα δβϑοιὶν; (2) ἴο 1815 ὑσίδυηδὶ 41} ἰγαιβσγθβϑοῦβ 5βου!ὰ οοσς 
δἱ δρροἰπιεα {ἰπ|ε8 (ς(. Νε. τοῦ); (3) στὰ τΒς συν μου! ἀρρϑᾶσ 

ἴδε Ἰοςδὶ εἰάετβ δῃὰ ᾿υάρεβ. Τα [υποϊίοη οὗ {86 ἰοςαὶ οβοοσβ ͵8 ἰεΐξ ἴο 
οοπ)εςέυγε; ἰξ 8 πδίυγαὶ ἴο ϑυρροβθε, βοψενες, {μδὲ ἐμεῖς οἵδος νγὰβ ἴὸ 
866 [δαὶ [8ς ἄδοτθαβ οἵ {86 ἰτδυμαὶ πτεγα οαττίοα οὐἱ. Ετοπι [86 ετρὮ. 
Ἰαϊὰ οἡ ἔδεϑα οδῆσειβ 51). δῦγιιεβ δαὶ πιοβὲ οὗ ἴδε οἴεμάετβ πεσε ἰη- 

Βα δηῖβ οὗ ἰδ οουπίτυ ἀϊδιτίοι5 ([ἐδέση,53). ΙΕ ἀρρεδᾶσβ 18δὲ ἰΒς αϊ- 
νόος οουτί 88ὲ ἰπ [6Γ8. δῃὰ ἐδδὲ 411 ργοςθθάϊηρσβε ἰοοῖὶς ῥἷδος ἴδβεζε. 
Ἐοσ κὑπηῃ}},᾿" εἰς., τὸ βδουϊὰ τὰ.: ἐμ ογίδσ ἰο ἐμεῦ: ατόαν ἔγορε μα ἐδ 
ΤΡ οὗ δὲ ὠναίξ οΓ ομν Οοά.---1δ. ΤῊΪΐΪΒ ν. οοῃίαίηβ ἃ βογὲ ρυζσῖε. 
Βυΐῖ Ὀγ δῇ εσηεπάρβιίοη οὗ ἴδε ἰεχὲ ου ἴῃς δια5:5 οἱ (ὦ νε ἀΐβοονες ἃ ἔγαζ- 
ταθηὶ οὗ Ε΄ δηὰ ονίδεπος οἱ ἀοςοϊἀοἀ ορροπίτίοη ἴο [Βς ἀΐνοτοε. Α8 ἷξ 
βίδηβ ἱπ ΜΤ. ἔνο ορροβίηφ οοῃβιγιςιίουβ ἢανα δεε ρυΐϊ ὕροη ἴδε 
ν.: (1) ε τᾶν ἰγαπβϑαῖς: ΒΒ Χ7ομαίδαη (ἦς τον οὗ Αςαλεῖ αμὰ .0- 

δλαείαν ἰδέ τοι οἵ ΤΙ ξοαΐ οἱοοά οὐεγ ἰπὶς, ακὰ Μοεκδαηι σαπὰ δκαδδεϊδπαὶ 
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ἐλ6 1.20. αἰδοὰ ἐζενι, 50 ΑΝ. ἘΞὰ. Μὶςβδεῖϊβ, Κυδ. δηιὰ τδὴν οἵ ἴδε οἰδες 
ἱπίεσγργείεσβ. ΤῈς τὴν. πνουϊὰ {Πεη ὃς ἐπὶ ἰδ ἔουγ τηδῃ πιο οοῦ- 
βιἰκυϊοὰ (ἂς ἀΐνοτος ἐθυηδὶ. Βυὶ ἐδδῖ τεπάεσγίης ταυβί ὃς ργοπουποοὰ 
ἱπροβεῖδὶε. Εοσ (α) ν. "" ςοῃηῃδοίβ ἀΐγεςιν σῖτα ν. ".; (Ὁ) ἰδς ἀρροίΐηϊ- 

ταδὶ οὗ ἰδ οουτί ἰ5 ἀεβοτ θεὰ ἰῃ ν. 16; (ὁ) ἴδε ἱπιγοδυςίογν Ἵκ [85 ἃ 
ταβίσςτίνε ποῖ ἃ οοπεπηυδίϊνε δεηθς; (ὦ) [Ὡς εἰγουπιβίδπεῖδὶ οἴδυθε 5μοννβ 
1δδὲ τλϊ5 ν. σδηποὶ ἀδβοσῖίθε {με ἜἽχεουξίοη οὗ {με ἴδῃ ργενίουβι Υ ὑγο- 
Ῥοβοά, δαῖϊ τυυδξὶ θ6 δὴ δἰϊεπάδηϊ οἰγουτηδίδηοα. (2) [πϑίεϑὰ οἱ “3ἰοοὰ 
Ονεσ᾽" ΜῈ ΤΙΏΔΥ ΤΕΠΔΟΣ ἼῸΡ οἱοοά αραΐμοί, ἃ ἰδῖς υβᾶσε ἰουπὰ ἴῃ ἴν. 

10:6 1 (Ἐ. 21' 2 (Β. 2053 Ὁ. 85 11'4 (86ς Μοογε᾿β ὕμάρες,.""). ΤῊς 

ταηᾷ. ἴδῃ ἰβ (μαΐ {868ὲ ἴους τηεῃ βἴοοα ἰπ ορροβίτἴοῃ ἴο δα γυῖῃ]εβα 
Ρτγοοθθάϊηρβ. ΤὨΐβ ἰάεα τὲ πὰ ἱῃ ΕΥ̓͂. Πἰρδιίοοϊ, Β.-Ἐγ5. Εγ]ςε, δῖεξ. 

Βετῖμ. 665.8, ΒῦὺΒ. ΤΆε οοῃϑίσυς(οη βῖ5 ἰπ βμεῖν πὶῖὰ τι 5 ἰάδα; 

Βυϊ τὸ πὰ ἼὋΡ υϑοῦ ἰπ ορροβὶξε 86ῆϑεβ ἰπῃ ἔν 5βιιςοαβδῖνε νν. [1ἰ ἰ5 

Ρἰαίη, ἱμετείοσε, τιμαὶ ἰ{ 818 15 [Ὡς τρί πληρ. ἴῃ ἔττο νν. ὅγε ηοΐ ἔτοι 
τῆς 5δὴς βαπὰ. ΤῸ ὄχργεββ δἷβ της. ἴδ6 δυΐδον πουἹὰ μανὲ υϑεοὰ 8 

ςοιησηοη δηὰ πππλϑέδ κα]. ποσὰ, οῷ. Τῆς δυϊβογίεἶεβ βανε χυϊῖς ἀϊς- 
τεραγαθαὰ {δε σεδαϊης οἵ ὦ: ομῖν ομπαίκρη εἰ αἱ. τοεγὸ τοῦά νεὸ ἐπ ἰλὶς 
"ππιαίεν. ὙὨΪ8 ἰοχὶ γοαυΐγεβ Ὀυῖ δὴ ἰηδηϊεβί πὶ σμδησε ἰη ὮΦ. Βυϊῖ δὴ 
τὸ κεῖ δὴν 86ηβε ουΐς οἱ μαι γώ νεὲ πσου]ὰ, οὗ οουγϑε, τρθϑῃ τοῖδξ 
Ἑετγα. 

Νον ἰξ ἰβ ἃ σΟΠΏΠΊΟΩΪΥ δοοορίεα ΓΠθοσν (δαὶ ας. το 5 {π6 (Εγ. τὸ - 

νἱβίοη οἵ Ε. [Ιῃ πιοβϑῖ ρίδοεβ ἴῃς ογίρίπδὶ [85 δδεη γεν ϑεὰ δεγοπὰ σϑοος- 
πἰτίοη. Βαϊ Βεῖεὲ τὰ πιδὺ Βᾶνὲ ἃ βδοὰρ Ὑδοἢ ἐβοαροά {86 μὰς ρεμοῖ, 
ἃ κεπυίης ἰγαστηεηὶ οἱ Ε. ὙῈΣ Ὀτίεί ραββασε ἔπε Ὀδοοσμεβ οἵ στεδὲ 

εἰχοϊίβοδηςεθ. Τῆς υσβιϊοη παίυγα!ν ἀγίϑεβ ΨΥ Ε.. γγὰ8 30 ἰβογουρην 
τενίβϑεδ μεγε. [{ 8 βϑυγργίβίησ (δαὶ ἴῃς σβοὶε σουηπηυηΥ ϑυθπι δά 
||Κκ6 ἴδπλθ 3ῃδερ ἴο ἴδε Ὀγεδκίηρ ὑρ οἱ {πεὶγ βοσηεβ. Νον {86 (Ἐσ. νῶϑ 

Ρτγεῖΐζνυ οογίαίῃ ἰοὸ τρδκα ἴδε ῥρϑίῃ οἵ [Βς εηΐοσοεσ οἵ ἰδὺν βᾶβϑυ; θὰξ δρ- 
ῬΑΓΕΏΕΥ ἰβίοτὶς ἰδοῖβ ψεγε οἱ ἃ ἀἰβεγεης παϊπά. Αἱ βϑοπὶς βίδσε οὗ 
τδς 5ἴογυ οἵ "5 οβοσίβ Εζγα Ἵσίεβ οὔκ ρα μβοιοδιν : “ΟὨΪν ]οπδίδδη δηᾶ 
7ομαζίδῃ ψεγε τι τὴς ἰπ [5 τηδίτεῦ ἀπά ΜεβῃυΠ]ατὰ δηὰ Θμδδθει δὶ 
186 Ικεν. δἰἀθά {βοτη."" Ῥεγῆδρβ [86 δοΐυδὶ ἀΐνοτος γψγὰβ8 ποῖ βυςῖ ἃ 
δπθορίης βυσςεβ8 85 [6 (Ἐγ. τηλκαβ ουΐ; οὐ ἰξ τῖδυ θὲ πὲ στὰ τΒς δἱὰ 
οὗ ἰδς ίουγ οτχίπα] βυρρογίετβ ἴῃς σγεαὶ ζεδὶοὶ αἱά βυοοξοά ἴῃ θεδσίησς 
ἄονσῃ 4}} ορροίἰίοῃ. 

16. Α45ώ4 ἐκε τοης οἵ ἐδια σαῤῥἠοϊέν ἀϊά 50] πδίυγα!ν πουϊὰ τεῖος 
ἴο {με σαττγίης ουΐ οὗ {πε ρίδη ἔοσ ἀΐνογοα. Βαυϊΐ ἴδε 805 οἵ ἴ86 
σΔΡΌνΥ μαὰ ργοροβεὰ (με ρίδῃ; ψῇδὶ τὰ ββου!ὰ ἐσχρεοὶ 15 ἃ 
βἰδίεπηθηὶ {μαὶ Εἶτα δοσερίθβα {86 ῥσοροβαὶ, ἐ. 9., σπά Ἑξγα ἀϊὰ 
50. ὙΕ ἰοχὶ 15 ἀρρδγεῃΐΥ ἀἰϑαυταηρσοα Ὀγ ἴῃς (μγοηΐοϊοσ δηὰ 

ἴὰς {πιὸ σοηπεοίίοη 15 ορβουγεά.---Απά Εσγα ἐδπε ῥγίεϑί ϑβοἰφοίδά 



ΕΖΕΑ 7-1ὸ 341 

7ον μεῖνε ριδη], 30 τὰ τηυϑί τεδά αἴξοσ Εβά. βιιρρογίϑα ἰῃ ραγί ὃὉγ ὦ. 
Τῆς τεπάογίηρ οἱ ΕΝ. ἀἰπγεχατάβ ἴῃς ἰεχί δηὰ τηδκεβ ΕζΖγα 188 
Βεδὰ οἱ {δε ἀΐνοτος {Πρ υη4]. Τόσγεν τοηάεγϑ: “ ΕΖγα {με ῥχίοϑί 
8Δηα οογίαϊη ομίοῦ ἤθη... ψαγα δεῖ δραγί" (Ε5.318 ..).---7λὲ 

μεαάς οΥΓἉ ἐμ [αἰδοῦς [ογ ἐξ6 ἤσμδο οὐἨ ἐπεὶγ [αἰδόγς αμά αἰἱΐ ὁ ἐδδνι 
τοί παη:65] 15 ποῖ ἃ ΝΕΓΥ 58 ἰϑἰδοίοτν ἀδϑοτ ρου. “ὙὍΒδ Βεδάϑβ 
οὗ [δε ἐδ βεγβ᾽" ᾶζὲ ἴδε εἴδη ἰεδάθγβ ᾿δι]θδὰ “ουγ Ἰεδάθγβ᾽᾿᾿ Ὁ. {86 
Ῥεορίε, ν. 14, ὙΒῈ ͵χββ. ϑῆονν ἰμαΐ {πε ἰεχί 15 ονετὶ οδάβα; Ἐβά. 
885: ἀεαάς οΓ) ἐδπιεὶν [αἰδοῦς αἰϊ οὐἨ ἐδορε αὐσοογάϊηρ [0 παγιεόδ, δπὰ 
1μαΐ ἰ5 αὐϊΐε βυβηοϊεηί.---Απὦ {μεν δαὶ οη ἐλιε τϑί (αν οὔ ἐπα τοίξ 
"ποράδ ἰο ἱμυσσέϊραίο ἰδ6 νιαίο7]. Οηὲε ἰοχὶ οἱ Ἐβϑ4. μὰ5 αημά ἐπεγν 
τὐέγὸ σορμυεροά, ΜΙ ΏΛΟΝ 15 ἃ Ὀεϊίογ Ἔχργεββδίοη. ΤῺ τοί το 
ςοιταβροηάβ ἴο Πεςοεαθεγ- [δῆυᾶγγ. ϑόπιθ Κγ55. αν “σ2. 
τοητῃ"; θυΐϊ (μαὶ νου] τμᾶκα ἴδ ϑβοβϑϑίοῃη οἵ [6 οουγί ομδ 

Τ ΟΠ ἢ ἰηϑίοδά οὗ ἴγϑο; δηά 1ἃ νου] σοῆνεης ἵνο δά ομϑ- γα 

ΤΟΙ 5 δἴζοσ ἰἢ6 Δ5ΒΘΠΊΡΪΥ, ν.", ἰηβίθδα οἵ ἴδῃ ἀαγβ. Ἐπδά. οεσϑ 
ἔογ ἴδε Ἰαϑὶ εἰδυβε ἐο ἐγαπδαοί ἐ6 δμδίηοδς, ἀπὰ ἴ86 στοδῖοσ ἀβῆ- 

ἰΐθηθϑ8. σομητηθη5 {815 τοδάϊηρ, ἔογ ἱμνεβιϊ σαι οη τνὰ8 ποῖ τὸ- 

υϊγεά. Ὑπὲ {πρυη8] νγᾶ5 ομαγρεὰ ψ 1} ἐχεουϊνε ταῖμογ [Π8ῃ 
7αάϊοῖα! ξυποιίοηθ. Οδἶ" μα5 ἃ βοπιενμαὶ ἀϊδδγεπί τεδάϊηρ οἵ ἃ 
Ρασί οἵ {Π15 νεῖβε:; Εἔσγα {μὲ ῥγίοδὲ δοί αραγέ {ἐπε ἰοαάογς οΓ ἐπεὶ 
}αἰλιονδ᾽ πομδες; ἀπά αἰϊ δεῖ! οαἰϊοα ἰοροίμεγ ὃν παι οπ ἐμ τϑί 
αν οἵ ἐπ τοί νιον ἐδον καἰ ἀσιυη ἰο ἱπυσσίίραίο ἰπ6 νπαίεγ. ΤῊΪ5 
ΤΕΔ ἴῃ 15 ςογίδίη!ν 1655 αν Κναγὰ μη ΜΤ. 

9. Βειίμ. ἐίηκβ 03] μα8 ἀγορρεά ουξ δεΐογε μ᾽), 90 αὐἴβε Ὀείοτα 
Βἶπι, δας Ὁ9 Ψ τ που]ὰ Ὀς τοχυϊγοὰ, ἀπά ἐβεὴ {πε οοτγεοϊίοη ἰδ πιογα 
Ῥιοῦ. [υβροοῖ (μαῖ ἴῃς ἀαΐε 5 ἃ ηοὶς ὃν ἴῃς ῆγ. Αἰΐτεσ ὦ Ἐβά. τοῦ 

μηνός, Μὰ 5βου!ά τὰ. φιτ ἴοσ ΦΎΛΔ.-τ. .. ΣΉ Ρ»0] (ὅ ἀπὸ θορύβου αὐτῶν 

περὶ τοῦ ῥήματος καὶ ἀπὸ τοῦ χειμῶνοςΒΑΝ, ἐν τρόμῳ ἀπὸ τ. ῥήματος κ. 

ἀπὸ τ. χειμῶνοςϊ;; Εϑ4. τρέμοντες [διὰ] τὸν ἐνεστῶτα χειμῶνα. Τῆς ἄγοι 

τεδαϊηρ 5 ἰηϊεγεβείηρ, ἐχρίαἰπίπρ [ἢ6 Δ5βθιι δ ἱπ ἴΠ6 ορεπ 88 ἄυς ἴο 

ἴδε ἰαγζε πυροῦ δηά ἴἰο {πε βίοττη; δυΐ {8ε ἵνοὸ ἰάδαϑ βδιτηοηΐθα ὩῸ 
Ῥεῖζες [βδὴ ἴῃ ΜΤ. τε ἱπιροτίδηϊ τεδάϊηρ ἰῃ Εϑὰ., ἴῃ ΟὨἱν οτδ {δαὶ 
ΙΏΔΚα5 βοοά 56η86, 885 δβοδρεὰ [δε αἰϊεπείοη οἵ [86 ςοπηπιεηΐϊδίουβ. 
ΤΙηβιεδά οὗ {με πηεαηΐπρίεβα Ὑϑ τη τν, ἰα δά, ρεγῆδρ5, Ὁ ΟΡ, ῸΡ πιδδῃ8 

ῥεγεῖσὶ ἴῃ Ἐςοὶ. 8: (ΒΌΒ.), δῃὰ ἰβ γεργεβεηϊθα ὈῪ ἐνιστᾶναι ἰπ 2 Κ. 13"; 
“Ρεγβίβίεης γα ἢ8᾽ που]ὰ ἀο ψεὶϊ ἢετο. ΤῊΐβ, βοτενεσ, τοαυΐτγεβ ἃ ἰγαῇβ- 
Ῥοβίξίοη οὗ ψογάβ, δῃά 1 μαζαγά ἃ Ἴοη͵εοΐιιγε, "2 ὈΣΌΡΟΌ, σλθεγίηρ 

δεζαμδε οὗ εἰαπαΐηρ ἱπ (δε γαὶρ.--11. τ] ὦ αἵνεσιν καὶ ἐξομολόγησινζ, 
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Ἐξά. ἐξομολόγησιν καὶ δόξαν, ὁμολ. δόξανϑΑ, τον. τὸ 5πουϊὰ «δὐά 
29, ς΄. 715. το 2} Ν} σι} (ὁ δηὰ Εϑά. τὰ. Ὁ) ΊΩΝ, τ Οὔ τὸ ἀρεστὸν 

ἐνώπιον αὐτοῦ, ψϊςῃ πᾶν δα ρδγαρησαβίϊς 85 ἰῃ Νὰα. ο"". Εϑά, τὸ 
θέλημα αὐτοῦ.---12. Ὁ»»} Εϑα.ΒΑ χαὶ ἐφώνησαν, ἃ τεηάετγίηρ ἰουπά ἴῃ ν. 
τα ὙΚΡ..--οοὄ.ὕ..ὄὉ] Φ μέγα τοῦτο τὸ ῥῆμά σουβΑ; 6Ὅ Βα8 φωνῇ μεγάλῃ 
πῖῖῃ “δηβνοσεα "᾿ δηά ςοπμίΐπιι65: μέγα τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ χατὰ 

τοὺς λόγους σου οὗς ἔφης, οὕτως ποιήσομεν, ἃ ἀοιδ]ε τεδάϊης τ ἢ ναγῖὰ- 
εἰοῃ5; Εϑά. οὕτως ὡς εἴρηχας ποιήσομεν; Ἐ ἡμαία νεγδμν ἰμεμ αὐ πος εἷς 

βα!, 5 Ἐϑά. σίσι ἀἰχὶοιὶ [αοίενιμδ. ΟΟΓΊΔΙΗΪΥ τὰ πχυϑὲ τὰ. ὙΔ3Ὶ (0. 

Μοοτγεβ ὑμάᾶρες,"5), ἱπῇ, δπὰ ργοῦ. πθ», (που (ὦ πιᾶν Ἀὲ ἃ ἔγεε γεῆ- 
ἀετῖηρ; ἐξ ἐς ἱποιηιδεμ μῤοη μς ἰο ὧο 5 ποῖ, Βονενεσ, 85 βίσοης 85 τος τοῦ ἱ 

ἅἄο.---18. 55] ἰῃ Ἰαίς ΗςὉ. 8 βίγοηψὶν δάνεγβδξινε.--- Ὁ ] 45 ὁ τότος 

χαιρόςΛΗἹ ὥραξοά.͵ ὙἘὲ τηηρ. 15 δσεασορ, ποῖ 44γ.---ὉΦ)] μᾶ5 δὴ δά- 
δοῖῖνα! ἔογος οοττεβροπάϊησ ἴο 3", 80 ὦ δηὰ Ἐδβ84,, δυὶ Ἡ ἐόνερες 
μος, 3. Ἐδὰ. ἐεπεῥμς ἀγϑεγημηι, ἰα ρεγρεϊυδίεα ἰπ Εν". ΤΒε ᾿εχίσους 

ἴφιοτε [88 υ86. 1 15 ἱτυροββίθ]ε ἴο γεηεσ κ 8 ἰἴγηβ οἱ γαὶπ᾽ πίτβουῖ 
ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ οι ΐηρς ἴδε ἰοχί.---ΥΥῈΣ .. . ΜΝ] Εϑά. καὶ οὐκ ἰσχύ[σ]ο- 
μὲν στῆναι αἴθριοι [καὶ οὐχ εὕρομεν], ὈγταςΚεῖοα ραγί5 ἰῃ Β οΟὔἶγ. Αἴθριος 

εἶβνν. βίδηάβ ἴοσ ἸπρΌ, “(Ὠγεβῃο  ,᾽" οὐ 20, δυΐ ἴξ πουϊά 5εγνε 85 μὲ] 

ἔος γπ2. γε ποίς μεσε ἃ ἡδδὶ ἰἀϊοσπχδίίς γεπάθγίηρ ἰηβίοβδα οὗ δε 518- 
ν δὲ Π|Εγὰ]15π| οὗ ὦ. Β΄» Ρ]0.5 15 αἰ οἱ] ἴο υπάετβίδπα ὑη]ε855 τὰ ζεῖ ΝΥῸ 
ουξ οἱ πονῦο, 1πουρῇ ἐπε ἰδίζε ἰ5 τεργεβεπίθα ὃν ἔργον, (ο]Ἱονεά, ἴὲ 

ΤΩΔΥ Ὅς ποϊοά, ΌῪ ἡμῶν" ἡμῖνβα,- -14, ἼῸ;] ἰ5 μετα ρίνεπ [ῃ6 πιῆ. 
δΙλοης ΓᾶΓΕ υ565, “Βε ἀρροἰπιοὰ,᾽ ΒΒ. ΤΆῊΪβ5 που]ά τεχυῖγε ὑπρπτον, 
διηα τς 50). ψουϊὰ Ὀ6 ὉΝΦ; 2) Ὁ βῆονγβ {πὶ οχίβιίηρ οηςΐα 15. ἃσὲ 

τιοαηί. Οε58.8 ργοόοροβεβ ἀΐε Οεηιείπάς νεγίγείοπ. ΤῊΣ ἰάθα ϑθοῖῃὴβ ἴὸ 
ΒΕ: ἐεί σμν οἷδοενς οἰαπά [ον ἴοτ γεῤγεσθη (Ὡς ψγβοὶε ἀββεμιῖν.--- Ὅτ 059] 
οπι. 8, ἐν πάσῃ, ἘΞ(. οἱ προηγούμενοι τοῦ πλήθους Ξ- ὈπΡΠ νπν'.--τῦν 28] 
Ἐϑά. ἐκ τῶν χατοιχιῶν ἡμῶν ΞΞ Ὁ ΦΊΩΌ, 3 Ε5α. σμὲ τοδίξομνι ἱπμαδίαπι. 
-τολο᾽Ὸ ὈΣ}Ὁ] Να. τοῦ 1.35, ( εἰς καιροὺς ἀπὸ συναγωγῶνΒ [συνταγῶνλ»] 
ἀπὸ καιρῶν»; Επά. λαβόντες χρόνον; 3 ἘΞ4. σορεῤίο ἱερεῥογε. Β Ὧδ5 τὰ. 
ΓΥΡΌ, ΑΙ ΟΣ ΨΘΌ, δηὰ Εϑὰ. ρεγῃδρβ Ὁ} ΓΡ.---Ὁ}] 15. οὗ οὔβοῦγε ογίρίῃ, 

Βαϊ ἴῃ οαεὶν υϑ6 ἰβ ςοῃβίγιιϑα δ5[. [δίογ, 85 ἴῃ (ἢἷ5 ρᾶββαζε, ἰΐ ἰ ἰγεδιϑά 
85 τ. ἴῃ δοσογάδηςσς ψ τ ἘΠ τυὶς Πδῖ ἐχργεββίοηβ οὗ {πε ᾶγε τὰ. (ΖΑ ἢ. 

18ρ6,.)).--- Ὁ}. οπι. ὅτ, Ἐπά. ἰδοῖκβ [15 δῃὰ αἴ3ο ὉπῸρ.---ςν 10] ὀργήν 
ΦΑ Ἐϑὰ.---τῖτ ὍΣ Ἢ] Ἡ σον ῥεζοαίο ἄος. Ἑοτ "Ὁ Ψ τὰ. Ὁ» 85 ϑίεξ. 
-1δ. Ἴκ] ὦ κλήν, οὐχ. Εϑ4.ΒΑ, Ἡ ἰρίων, 3 Ἐβᾶ. αἰέφνε. ΤῊΣ τηηρ. ἰ5 
ἱπιροτγίδηϊ; ἰξ πενὲσ γεργεβθηΐβ ἃ οοῃπιἰηυδίΐοη [ἶκὸ ““δηὰ 50," δυΐ Πᾶ5 ἃ 
τοβίσςεῖνε οὐ δάνεγβαϊίνε βεῆϑ6. ΤῊΣ οοπεοίσυςιίοῃ, νῦ. [ΟΠ] νης 50})., 
ἱπαϊοδίεϑ ἃ εἰγουχηβίδηςἷα] οἴαυϑε, δποίμοσ δος μανίης βἰσζηίβοδηςος ἴοσγ 

[ἢ εχερεϑὶβ.---ἼἼὉ»} ὦ μετ᾽ ἐμοῦ ΞΞ Ἴοῃ, Εϑα. ἐπεδέξαντο, Ἐ «ἰείεγμηὶ 

δμσοοβεγμη.--- Ὁ }} Φό βοηθῶν αὐτοῖςΒΑΝ,͵ ἀντελαμβάνον τὸ αὐτῶν, ΕΞά. 

συνεβράβευσαν αὐτοῖς.---16. 132] ποτε ΕΠΊΡΗ. ἰη Ἐϑ4.: κατὰ πάντα ταῦτα. 
-- 12} 5 σγαπηπιδιςα!ν ἱπιροββίθ!ο. (ΒΑ διεστάλησαν, [Π.3 πιακίησ 41] 

δε πουπ8 ἴδε 5ι0].; ΟΣΝ διέστειλεν, Βανίηρ ἴδε πουῃβ ἰῃ δος.; Εϑὰ. 
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ἐπελέζατο αὐτῷ... ἄνδρας κ. τ. λ.ΞΞ Ὁ ὅπ2») δος. ἴὸ Οαΐμε, ΒετίΒ. εἰ αἱ. 
Βαϊ ΚῪ2 ἰβ υϑοὰ αἰγναγβ ψίιἢ ἃ Βα ἀβϑοοίδίίοῃ, 88 ἴῃ “βεραγαῖε γουγβεὶ 
ἔτοπι ῥθβορίε οἵ ἰαπὰ "᾽; ἐπελέγειν πενεσ βίϑηςβ ἴοσ 512, δυΐ [οτ ἽΠ32 οΥὔἉ, Ὺ 
οοπέυβίοῃ οἵ συξίυγα!5, “93. Ὑβεγείογε γά. ὃ ἍΠ32ν."τττιο Ὁν)Ν]. ὥβαν 
ΟὨ1.---ΌΓ 2]. Εβά. ἄνδρας ἡγουμένους τῶν πατριῶν αὐτῶν πάντας χατ᾽ 
ὄνομα, 50 ἰδοϊκίπρ ἸΓ)2Ὁ ΓΊΩΝΠ, τ ΠΥ Φ 8 Ὁ52] ο΄. 85), ὙΒετα 120) ἱπίεγνεπεβ. 
τ ρυῖβ (μῖ5 δἴτεγ 12 Φι δηᾷ γεπάεγβ : πάντες οἱ χληθέντες ἐν ὀνόμασιν -- 
“2 ΜΎΡΣ 5. [ἐ ἰβ τεπιρείπρ ἴο 566 ἃ οοπίυβίοη οἵ 2) δῃηὰ Κρ", ἀῃὰ τα 
ΤΩΔῪ δᾶνα [86 ἴγυς ἰεχὶ ἴῃ ἃ γεδαϊηρ ἱσπογεὰ ΌΥ 411 βοβοϊδγβ 50 ἴδ 88 
ΙΚηον.---Ἴ2 9} ἰ5 ποῖ ἐβϑνὺ. Φό [85 ὅτι ἐπέστραψανβαν͵ χαὶ ἐχάθισαν -- 

πάνιες οἱ κληθέντες", ΕΞὰ. χαὶ συνεχλείσθησανβ, συνεχάθισανλϊ, 2 ἘΞά. 

οὐησίΔεγι. Ἐ54.8 τηυβὶ ὃς 8} ΕἾΤΟΣ ἴογ συνεχλήθησαν, ς΄. ὦ, ἀπά 1Β6π 
ψὸ Βανα {πε δεβί βεῆβε: ἐδεν τόέγε σοηυεηφὰ [0γΥ ὑμδίμεδς, οἴς.--ο ὙΦ ΡῈ] 

δωδεχάτου ΟΙῚΊ, Ε54.1.---ϑλνὙ 15] σχυβὲ δ6 Ροϊηϊοὰ φυγτο, δας [86 ποτὰ 
͵θ ἱπαρργοργίδιῖε; τὰ 8ῃουϊὰ ἽἼχρεςὶ ἃ σπογὰ ||κε “εχ π᾿ οἵ δ8 Εβα. 
ἐτάσαι, ἰο ἰγαηδαοί ([μς Ὀυίῃε55).---17. ὈΣΦΟΝ 033 195» Ἐ οἱ σοπσμηηπαιὲ 
φμπὶ οπεος υἱγί, ἘΞὰ. καὶ ἤχθη ἐπὶ πέρας τὰ χατὰ τοὺς ἄνδρας -- -ἢ» 53.) 

ὈΦΟΝΗ; Ὁ ἰβ ἐχρ δἰπθά ὃν αἰζίορς.---Ὁ] 15 μοὶ] βυρροτίοά, ἀηὰ μᾶ5 Βεγε 
18ε υπυϑιυδὶ 56 η86 σέ, οὐ οπ; Ὀυΐ μὰ 58ου ὰ ὄὀσρεςξ Ὁν)2. 

105 .“-- ΕΣδά. 9,5 5, Το [ἰΞὲ οὗ με ἀϊνοτοοά.---ΤῊς Ὠδπιο8 
816 ΔΙΤΔΏΡΕα ἰπ ἔννο οἰαββεβ, οἰ εσῖοαὶ δηὰ ἰαν; ἱῃ ἰῃς οἰεγίοαὶ 560- 

τἴἰοη νὰ βηά ἴουγ ογάθιβ, ργίεβδίβ, [ον]ῖ68, βίηρογβ, δηὰ ρογίεγβ. 

ὙΒΕ ἰαἰτγ ἃγὸ στουρθά ὑπάογ οἰδη-παπιε8. ὙῈδ 5 μοπλα 5 {86 
88Π16 88 ἴῃ 6. 2 8η4 οἶδε [1518. 

18-2. ὙΠ ὑγ. ὅτε στοιρθὰ Ὀν εἶδηβ, οἵ ψ βίο ἴμογα τεγὰ ἔουγ, 

186 8οῃ8 οὗ [ε58. [πητηοσ, Ηδγίτι, δηὰ Ῥαββῆυγ. ὙΒεθα δῖα ἴΠ6 β88πι6 

Ῥτίδϑεϊν οἶδηβ ἰουπά ἱπ 2549, Ὀαϊ [86 ογάοσ ἴπ (ἢ ἰδίξοσ ραββασα ἰ8 
765, [πηπιεσ, Ῥδββθαγ, Ηδγίπι.-- -18. ες. ἐδ σοη οὗ 7οζαάα] ἃ [Ὁ}} ποιΐος 
80 88 ἴο ἰάεηξἔν {Πἷ8 ρεγβοὴ σὶῖῃ (Βς δββοοίαϊες οἱ Ζει.---ἀμπὰ ἀἰς 
δγνεί γε] ἱγαρ θα ἐμὲ ἴμ6 ἀοβοεηάδηΐβ οἵ 65.8 Ὀγοίμειβ πεσε οἰδϑϑοὰ 
Ὁπάογ [86 πῆοστὸ οοἰουγαίθα πᾶθθ. ὙΤμὰ ΟἾγ., Βονανεσ, ἰδγυβίβ ἴῃ 

“9005 δηὰ ““Ὀγοΐβεγβ᾽᾽ ταίβεγ τες] εβϑῖν ψῃθη ττιτἰης δδουΐ ρσ. οἵ 
Ι,ν.--19. Απὰ ἐλεν γανε ἐμεῖν παπᾶ ἰο ῥά ατυαγ ἰκεὶν τοὶρο5)]. “Οἶνα 
τῆε μαῃα᾽ 85 ἃ βυτη}0] οἱ βνγεδγίηρ 8 οἱά ὑβᾶσε, 2 Κὶ. τοἱ",.---ἀ πὰ γεδν, 
α γαρι οΓ δὲ βοοῖ ον ἐβμεὶν γμὶ] τϑαυΐτεβ βϑοπλς οαἀϊτίης. ΕΝ... ἰμϑεγίβ 
“δεν οβετεα᾽"; Κυξ. ἐπιεπᾶβ ἴο γεδά : “δηά {μείτ συ -οὔεγίησ ντὰ8 ἃ 
τϑπὶ οὗ ἴῃς Βοοὶ ἔογ {μεὶγ σι." ὙΤοττον τεπάθγβ: κΠον τόσα βποά ἃ 
τϑῦι οὗ {με ἤοςΚ." Α 5]|1σιϊ σὔδηρε γ]εϊά58: αγῶ 1 αῤῥοϊποά α γαηι οἵ ἐδδ 
Ποοῖ 7ον ἐπεὶν κι, πὶ τ [Βς βιαγι !ηρ τεβυ] ἐμαὶ τε δανα δποῖβογ ἔγας- 
πιεπὲ οἵ Ε., ψ Εἰς ἢ ἐ86 ΟἾγ. ἀϊδβχυϊθοα Βαϊ ἱπιρετίεςιν. [ἐ ἰ8 ἀἰθῆσυϊε 

ἴο 866 ΜὮΥ (818 5 8β8]4 οἱ με εἶδῃ οἵ 7ε8. ἀπὰ ποῖ οἵ ἴμε οἵμεσ ργ. 
Ἀν}Ὸ βῦρροϑβϑεϑβ (8 γεαυϊγεσηεηΐ ἰο θὲ ἱπιροϑϑὰ ὕροῦ 4}} {με οβεηάειβ, 
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Βυῖ (δε ροδίτἰοῃ οὗἨ ἴδε εἰαυιϑε ἔογ 5 βιςἢ ἃ νἱὰθ ἀρρ οβδέίοα. Οἷδες 
βοβοίδιβ δε ἀἰβοσοςῖν 5ἰεηὶ. Ὅς παῖιγαὶ ἐχρίδπδεοη [1ε5 ἴὰ ἴδε 
ξιεαῖεγ ῥγοπιίμεηςς οὗ (δε 65. συϊά. ὙΒΕΥ τετε οἱ (δε οδἰεΐ ρς., δηὰ 
80 ΜΈΓ τοαυϊγεὰ ἴο ἴδ κε δὴ οδῖ δῃά Ρδγ ἃ ρεηδὶἐν. [1 ἰ5β ποῖ ὑπ κεῖν 
τδδιὶ ἴῃς ψΒοῖς ν. 15 ουΐξ οἱ ρίαος. [{ πηῖσῃὲε Ὀείοπρ δέϊεσ ν. 3, οὐ θεϊϊρσ 
δίζεγ ν. 195, ψΒῖ ἢ οοπηεςοῖβ ροοῦΥ στὰ ν. "ν, θαϊ νεγν τε] τι ν. "". 

Τῆς ρδββαρὲ σου (μοη τὰ.: απά ἐζεγε ἰσεγε [ομπὰ σόν οὗ ἐδδ ῥγ. τοῖο 
λαὰ »ιαγγίοὐ [ογεῖρη τοίσος, αγὰ ἐπεν ρανε {μεὶγ κακά ἰο ῥμπέ ααν ἐκεῖ 

οἷνες; απὰ 1 αῤῥοϊνοά α τανε οΓ δε βοοῖ [ον ἰῤιεὶν εμΐ!. ΟΥ̓ ᾷε τοις οἵ 
.165., εἰς. ὙΪ5 15 ἃ στεδῖ ἱπιρτονοηεηΐ οὐ ΜΤ.--28. 4πά οἵ (᾿ς 1υ.} 

οἵ ψΒοηι 5ἷχ ἀγὲὸ πδπγϑά δ5 οβεηάειβ.---24. δε πὰ Ρυΐϊ οπς 5ίησος δπά 

τῆτες ρογίεγβ, θυὶ Εϑά. μα5 ἔτγο ἴῃ Ἔβςἢ οἶδβϑ8. [Ιἢ οομίγαϑδὶ τ 1ΠῈ 17 

Ῥτ. δῃὰ 6 [μὲν., ψὰ ποῖς [86 δϑϑθηςς οὗ ἴμε Νείβ.; ἰξ ἀρρεαᾶσβ {μδὶ ἴῃς 

Βυμδ]ες οθῆςΐα]5 ττεσε ἴΒ6 βιγίςϊεσ οὔβεγνεγβ οὗ (ς ἰανν, θαϊ ρεγμδρβ ἴμεν 
ΜΈΓ ἰοτείζπειβ δηὰ (μεῖς πλδιτίασε ψὶι ἢ [ογοίζῃ τοσηεη νγὰ5 ρεστιξτ θὰ. 

456-43. ΤῊς ἰαἰἵν ἅτε στοιρεὰ υὑπάεγ ἴδε οἶδῃβ οἱ Ῥαγοβῇ, Εἴδιω, 

Ζαίτυ, Βεδαΐ, Βαηΐ, ΡῬαβδίῃ- Μοδαῦ, Ηδγίπι, Ηδββυσι, Βαηΐ, δηά Νεῦο. 

ΤΆο86 ἃσὲ 4}]} [ουηά ἴῃ ς. 2, εχο. οῃς οἵ {π6 Βαηίς, δαϊ ἴῃ αυἱΐς ἃ ἀϊβοτεος 

ογάεσ. Εουγ οἱ {86 Ὡδῆγεβ ἃγε ἱποϊυάθὰ ἴῃ τῃς [5 οἵ ΕΖγα᾽β οοιρϑηγ: 

Ῥατζοβῇ, ΕἸδι, Βεθαὶ, αηά Ῥαμδῖῃ- Μοδῦ.-- -80. Εϑά. ἰδεῖ Ῥαβδίῃ- Μοδῦῇ, 
ταδλκίηρς Αἀάϊη (-- Αἀπ48) {μὲ οἰδη- πᾶσα. Ὑβεγα γγχ88 80ςἢ ἃ εἴδη ψ βίο ὰ 
ψ͵85 τερτεβεηϊδαὰ ἰῃ ΕΖγα᾽5 σδγανδῃ, 85, υιι ποῖ ἰουηὰ ἰπ ς. 2.--34. Εογ 

Βαηΐ, ΨἈΪΟΙ 5 δἰγεδαν ἑουπῃά ἰη ν. 3", γὲ ΠΊΔῪ Ροββί οἷν τὰ. Βίπουϊ.---838. 
Ιηβιεδὰ οἵ Βαπὶ δηά Βίμηιιϊΐ οἡ Ὀα5ἷ8 οἱ (ὅ να ββου!ὰ ἱπίσοάιιος ἀποῖμοσ 
εἴδη: οσπά οΓ δε βοῆς οἵ Βίρυαί οὐ βοπλα οἴβαγ ἤᾶῖηθε. Ὅ8ὲε ἰεχί ἴῃ (85 
Ραγί 5 8380 οοττυρὶ μδὶ ἴδε οτβίηδὶ ἤᾶπλ68 σϑῃ ἢο ἰοῆρεγ ὃς ἀεϊετταϊποά. 

44. 41} κεδε καὰ ἑαΐενι βογεῖξη ιοῖοος, απὰ ἐδον κα τοῖσες οἵ ἰδενε, απὰ ἦεν 
--οορσὶ. ΤὨΘ οπιίτἰοἀ νῦ. οὗ ἰα5ὲ εἴδιιϑα σηθϑηϑβ ἰο ῥίασε, Ὀαὶ ᾿ξ σδῃποῖ 
θὲ ἐγδῃϑβϑίαιϊθά 80 858 ἴο τῃακε βεηβεὲ. Τα ἰεχὶ ἰβ ἀουδέ]εββ οοσταρι. ὦ 
οεγβ: αἱὲ δεδε μαὰ ἰαζεν ἐογεῖξη τυῖοοες σπὰ καά δεροίει σοὴς οἵ ἱκεμε. 
Ταῖς νου] πηεδη εἰμεν {μαὶ 41} σϑο Βδὰ ἔογείζῃη πῖνεβ δὰ Ἑ δ άγεη 

αἰϑο, οσ ἰ8αὶ οὔἹῪ ἴποβθε ψῦο πα οἰ] ἀγα τεσ γεαυϊγοὰ ἰο ρὰϊ ασαν 
{δεῖν ψῖνεβ. ΤῊΪΒ γεηχἱ πάϑ υβ οἵ [με στουπά οἱ Νεἢ.᾽5 ἀΐνοτοε ργοοδοά- 
ἴηρϑ, Να. 13". Εδβά. τεδαϑβ 311}} αἰ σειν : αἱ᾿ ἐδεδε μαὰ τεανγγίοά ζοτεῖρη 
τοῖσος απὰ πεν ῥμὲ ἕδοηι ατσαν το ἐδεῖν οἰ ἰάγεη. Α Ῥτεῖίν σϑάϊοδὶ 
εππδηἀδίίοη ᾿β πϑοεββαγυ, δὰ 1 πουἹὰ τὰ.: αἱΐ ἐδοσε ῥμὶ ατοαγ 7ογεῖξη 
εὐἷοος, απὰ ον οὗ ἐβοηε παὰ οὐ άγεν, ον (δεν γεσίογοὰ ἦι οὐπάγεμκ (ἴο 
«δεῖς τοί μεῖβ). Τῆς Ομ] γε ἰπ ἀΐνοτος ῥγοςθθαϊηρσβ γα δἰ σανβ ἴ86 
Ῥοπε οἵ οοπίεηϊίομ. [ἢ ἃ βρδγϑβεὶν ει ἰδ 76νγ 58}: οοτησουηΐτν [86 ς«ἐ]]- 
ἄγε νου 6 εβρ. ργίζεά. Ὑῆαε τιηρ. 8 (δὲ [με τεΐογιι νγὰ58 σβάϊοδὶ 
δη (δε οἰ] άτεη ψεσε βεηῖ τ (μεῖς ποῖ ογβ ἴο ἐμοῖς οἹὰ μοτμθβ διῶους 

τδεῖγ οσσῃ ρεορὶε. Βείηρς οἱ πιϊχοὰ Ὀ]οοά, [μεν που]ὰ θὲ ἀεετηθὰ υπάδ- 
αἶγας ἴῃ ἃ σοπηπλυηἶν βεεκίηρ ἴο εἰϊπλίηδῖς 411 ἐογεῖσῃ ἰηβυδηοαβ. 

18. ἸΝΥΌΝ] 50 τῊ 8ῃου]ὰ σὰ, στὰ ΦΑΝῚ ἘΞ. ἰηϑβιςδὰ οἱ 85. οἵ ΜΤ. 
-πι19. υ5} Εϑά. ὀπέβαλον.---Ὁ }] (ὦ χεῖρας αὐτῶν, ΕΒβά. τὰς χεῖρας.--- 
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ὉΌΦΝ)] ὦν περὶ κλημμελείας, ΕΞά. εἰς ἐξιλασμόν, Ἡ ῥγο ἀεϊέοίο σμο, 3 
ἘΞὰ. αὐ ᾿απάμηι ἐπ Ἔχογαϊέοηοηε. ας. Ὀγοροβεβ Ὀθϑν, “δεῖν συ ΐῈ- 

οδετίη κ᾽ (41.5.4). [1 ἰ5 παίυγαὶ, ἰπουρῃ, ἴο ἐχρεοῖ δ νὉ. Βεσε, δὰ ἃ 
βυσαεβὶ ον Ν), “δηὰ 1 δρροϊηιςὰ.""--Ὄγοφν) Ἐϑά. ἀγνοίας αὐτῶν, 3 Ἐϑά. 
ἑξπονανμέα ςμα.---48. Ὁ"5] τῶν υἱῶν τῶν Λευιτων ὥϊ Ε34.1.---... ποῦ] 
( Κωλειὰ αὐτὸς Κωλιεύ, Εϑά. οὗτος. ---ΚΊ 5) 5 ἰο ἰάεπεϊν ἐμΐ5 [,ον. τ 
ποῦ οἱ Νε. 8) τοι! (81... 1τ808,.»»).--24. 5.9 ὉΝ] Εβά. Ελιασεβος, Βαχ- 
χουρος (Σακχουρῖ).---"ὙΝ] ΙΔοκίησ ἴῃ Ἐβά.ΒΑ, ᾧ ὨδουθΒ, Ὠδουελ, Ουριας!. 
--81. τῶν] Φὥβαν χαὶ ἐποίησαν. 1ἰ 15 ἰδοκίηρ ἰῃ Εϑὰ, δηὰ ὥν; Ἡ υαεΐ. 
Οτ. τεδάβϑ "Φ9", ἴο τὶς νὰ τῆᾶν δα .-- -838...... 2,2} ΦΒΑΝ οἱ υἱοὶ 
Βανουὶ καὶ υἱοὶ Σεμεί, ὦ: Βονναὶ καὶ υἱοὶ Βοννέ.. Ἶνε ταϊχμὲ τὰ. 88 
Ουΐδο, "5 39.. Βυὲ ψὰ μᾶνα δἰγεδαὰν μδά ἵτνο Βδηΐ εἰδηβ, δηὰ Βαηυΐ 

(ες πᾶπια 8 τεαῖν ἰάεηςῖς4}) 8 ἐα Ραγγαβϑβϑίησ. [ἰ ἰ8 1{Ὶ|6 τόσα ἴδῃ 
δυεβοίης, θυϊ τὰ πιρμὶ τὰ. ὋΣ ἱπ ν." 88 αῦονε δηὰ βυδϑβίίζυϊε "03 

ΟΥ βοῖὴς οἴδογ οἴἶδῃ ἷπ {818 ρϑββαρθ.--ἀ4. ΝΟΔΕΥ ἜΥΕΓΥ 5 Βοῖασ 885 
εὐἱοὰ Ηἷ8 Ββαηά δὲ 818 ἱτηροϑβϑϑίθὶς ἰαχῖ, δας ἔπετα 8 πο δστοειηθηῖ δδουΐ 

τεβυϊ 8. Ουπουβὶν (δε ἄγβὲ ραγὶ οἵ ἴδε ν. 18 ραββϑοὰ σίϊμβουΐ ποίϊςς. 
Βυῖ ψ ἣν ββουϊὰ τὲ Ββανε πεσε {δς βἰδίεσηθηϊ ἐμαὶ με86 τηθῃ δὰ ἵδκδη 
[ογεΐχζῃ πῖνεϑ, ἃ ίαςξ ἰγεδαν βυβις ἐπ] εἰ ρμαβίβοὰ Μοζοϑονεσ, τὰ 

Βηά Βεῖο ΝΦ) ἔοσ τρωγγυ, ΜῈ ἰῃ ἴΠς ον οἱ [88 βἴογυ 3) ἰβ δἰ χᾶγβ 

υδοὰ, νν.". ...1..τ6. α ἀο δηά ΝΦ) ἴῃ ο", Ὀυὶ ἰὰ 15 ἐο]ονοὰ ὃν 10. 
ΤΕς ροΐπὶ Βογα ἰ8 186 ρυξϊτίηρς ἀνγαν, δηὰ δὲ 18 εχργεβϑεὰ ἴῃ (ἢ 8 
ΒΟΥ ΟΥ̓ κχ" (νν.". .), ποῖ πῦν, 88 Οὐῖδα 85 ἰξ. Βά. ἐδεγείογε ἸπῪΠ 
ἴον "κΦ): αἷϊ ἰζσδε μὲ σιυαγ 7ογεῖρη τυῖθες. ΤῸ οἶδθαγ ὑρ ἴδῃς τεβὲ οὗ [δε 
ν., Βυρϑεϊταἴα 5.)2 ἔοτ Ὁ.) (γερεαϊϑά ἔτγογῃ ν. 5"), ἰυϑ: μά δον οἵ ἐλεηε 
[ἢ τε] ἀσάὰ οἰέάγεη. δι πιυϑὲ μᾶνε Ὀεεη ἄοης τ] {μεθς Ὁ άγεη 
ΔΡρΡΡΘΔΓ5 ἔσοτῃ ν.". ὮΝ ε πιὰν σά. 12) 9} ἰῃ ρίδος οἱ ἴῃς ἱπιροβϑίθ᾽α γ) ΦῸ): 
απᾶ (μον γεσίογεὰ ἐδα οἰδάγεη (ἴο ἐμεῖς τοι μογ8). 

Τὰς εἰξίος οὗ ἐδ γγεαί ἀΐοογοε.---ϑῖδ. Βα5 ροϊπιϑὰ ουξ ἴῃς εν] οοπβο- 
αυεηοαβ οἱ Βα τηϊχοά τηδιτίασεβ, ἰπ ἰ8αΐ {πεν ἰεπάδα ἴο ἐμτεδίεη ἰΒς 
ἐπυροσίθςοΥ Ἐϑι δ} ἰβμ θὰ 530] ἀδγιεν οὗ ἴῃ σοτασυυηΐν δηὰ (Βς ἀενεῖορ- 
ταεηΐϊ οἱ ἴδε τεϊϊίουβ [Πἰ (ΒΤ. 351). Βαϊ δοίίοῃβ Ἵοδῃηοῖὶ δἰ ψανβ "6 

ἡυάρσοά ἔτοτῃ 8 οοῃβίἀεγαιίίοη οἱ ἐμεῖς ςοπβθαυεηςεβ. Μοζθονεσ, ἴὰ ταυβὲ 
ὃς ποϊεά (παῖ (με τεζοογάὰ ͵ἰ8 {μαΐ οἱ πηϊχοαὰ πιαιτίαρσοβ ἰῃ οπα ἀϊγοςοιοα 

Οηἶγ. ὙΒετα ἰ8 οϊδίηρ Βεζε οὗ ἴῃς τηδιτίαζε οἵ 1 νῖβ πτοπιθη ἴὸ 
[ογεῖψηι ταθη, θυΐ οὨἷν οἱ [Θν]88 θη ἴο ἰογεῖχῃ όσάθη. [Γποϊἀδηίαιν, 

τι ῖβ πουϊὰ ϑυρσεβὲ (δὲ ἴῃς οβεπάετβ δεϊοηροῦ «μεν ἰο τς ροίαλ. 
Α Ἰαγρὲ Ὡυσαθοσ οὗ υπτηδιτί θὰ τηεη τας τγε]}] μαναὰ σοπις Ὀδοὶς ἔγομπι 
εχΐϊς, δηὰ {86 ργονίβίοῃ οὗ τῖνεβ ἔοσ {Πδπὶ τΏΔΥ δᾶνε ὈδΘΏ 88 βεσίουϑ ἃ 

ῬΙΌΡ]Θαι ἃ8 ἐδαὶ οἱ [Ὡς Βεη). σεητυτίεβ θείογε (7ὰ. 109-21). [ἢ βρίϊε οὗ 
τῆς οἰαϑβ8ὶς βίογυ οὗ ϑοϊοσῃοῃ 8 ἀονῃΐδ (τ: Κ. τι Νε. 135), ἴῃς ροβιοῃ 
οἔ ἃ 7 εν 6 ττὰ8 ποῖ βιο! ἃ8 ἴο τηδῖκα ΒῈσ ἃ ν ΤΥ ἰηθυεπεϊ] ἰδεΐος 
ἰῃ ἴδε τεϊϊφίουϑ ᾿ἱΐς οὗ δε παιϊίοη. Ὑῆὲ πυροῦ οἵ οἴεπάεγϑ Ἰοοῖκβ ὑγεῖ ἐν 
Βὲχ, Ὀυξ αἴϊετ 411 ἔβϑγα δγὰὸ ΟἹΪΥ 1ο3 Πδπι|68 ἰπ [δε [15ῖ, δῃ ἱποοῃβίἀθγαθ]8 
ὨυΏθεῖ ἔογ ἴδε σι μοὶς Τυὐδδη ργονίῃςα. 
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ἘΖιδ᾽᾿5 δοῖ πηυβὲ ποὶ θὲ ἰυὐρεά ίτοπι ἴῃς πίριεβὶ βίδπάδσάς οἵ ουἋγ 

ἄδν, Ὀυὶϊ ἔτοπι ἴῃς δἰ σα] οοποερίίοηϑ οἱ δἷβ οὐγῃ ἰΐης δηά ρεθορῖδ. 
ΤἩὴήλνογος νγὰ8 ἃ νεῖν βἰπηρὶα ὑγοςεβϑ ἰῃ ἰϑγϑεὶ, δῃὰ ἴποῦα νγᾶβ ΠΟ ἰΐφτηϑ 

αἰϊδοβοά ἴο ἰξ. Α ρυδ]ῖς πεδγίης ψγὰβ Ὡοΐ πεοεββαᾶγυ, δηὰ το οβῆςϊδὶ 

δδηςιίοη ψγ85 τοαιἱγοὰ. Α πιδη το πδηϊαά ἰο ρεὶ τὰ οἵ ἃ νίϊε ἴος ΔΩ 
οδυδε ψμδίενος μδα ον ἴο κῖνε δεῖ ἃ ὉΠ] οἱ ἀΐνοτγος οἵ δἷβ ονσιι τηδκ- 

ἴπᾳ δηὰ βεπὰ μεῖς α'γαν. Νεὰ. δά τηαδάς βμογὶ πογκ οἱ ϑενεζαὶ βυιςΐ ἱ- 
Ἰίδῃοεβ ἃ ψεπεγδίίοῃ οδσίϊεσ, δθὰ πὸ οὔς ορροϑοὰ Ηἰπὶ (Βθῃ οἵ οσι ἰςϊϑοά 
Ηΐτὰ βίπος. ὙΤΈε ροββίδ!ε βαγάβῃῖρϑβ ἴο (ς ττοπιθῃ ἃγὲ δαβϑῇν ἐχαρρεσαίοά 
ἤτοι ϑεῃιἰπηεπὲδὶ οοπαίεγαίϊίοπβ, Ὀυϊ δυο δὴ ἰάθδ πουϊὰ Βασαν δῖε 
δε πιϊπὰ οἱ ΕΖτα οἵ μἷβ οοηϊεπιρογαγίεβ. ΤΈς ἰὰνν δα Ἰοης ἰοτἰἀάςη 
δυςδ πιδιτίασεβ, δὰ ἴῃς ἰδ γ͵ἃ8 πηεδηὶ ἴο θεὲ οδεγαά. 

ΟἿε τὺ νὰ] ἀουδὲ, ἰΒουρὰ, τβοῖμες δὴν στεδὶ χζοοὰ γεϑυϊοὰ ἔτοπὶ 
βυςἢ ἃ ἀτγαβιὶς οουγβς, δηὰ γαϊοῖος ἰῃ (δε ἀδνεϊορπιοπὶ οἵ τοσε Βυϊηδης 
τοεϊβοάς οἱ ἀεδιης τῖτ ϑοςίαὶ ργοῦ]επβ, ἐνεη ἰξ {πεϑς τείοστηβ Ἵδπις 

βιονίν. 

8-1ο. ΤΗῊΕ ΒΕΑΡΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΓΑ. ΤΗῈ ΓΕΥΙΤΈΒ᾽ ΡΒΑΥΕΒ. 

ΤΗΕ ΒΌΡΡΟΕΤ ΟΕ ΤΗΕ ΤΈΜΡΙΕ. 

ι ἰδ υϑυδὶ ἴο στοὺρ ο. 8-τὸ ἰοχεῖδεσ 85 ἃ ἀεβοσίρίίοη οἵ ἴδς εἰοβίπσ 
Ρασὶ οἱ Εσζγα᾿ 5 δἀπιϊπίβιγσαϊΐίοη. [{ 8 ββονγῃ ἰπ ἴδε ἱπίσ. ἴο ς. το ἴμδὲ 
τιδὲ ς. τεϑν Βεϊοησϑ ἰο ΝΕ .᾽5 βεοοηὰ δάἀπϊηϊβισαξίοη. (.. ο αἷϑο οοῦ- 
ἰδίπβ ἢο ενίάεποε οἱ ΕΖΓα᾿ 5 ργεϑθῆοθ. Τΐβ Ὠδῖης ἴῃ ν." ἴῃ (ὦ 'β ἃ ἰαὶς 
ἰηϊετροϊδιίοη, δηὰ Ἴοοηιγαάϊοϊβ νν. "5. Α58. οεγίδίῃ ἴχεν. ἃσε (δες οὐἱν 

οἰδεΐα!5 τῦο Βανὲ δὴν ρασί ἰπ {86 ργοοθοϊηρβ, ΕΖγα ἰβ γε! εἐχοϊυάοά, 
ἴος Βς νγα8 ποὶ ᾿ἰκεὶν Ἄνεσ ἴἰο θὲ δη ἰά]ς βρεοίδίοσ. ΤΈς ς. γεδ}ν ἀεβοσῖθε5 
τὰς νας δηὰ ργαυΐηρ οὔ ἃ στεδὲ ἰδϑὶ ἀν, βυιςὶ 85 5 ἀδϑογίδοα ἴῃ 70., 
δηὰ (ἢ βἰδίειωρπὶ δδοαυὶ (δς τεδάϊηρς οἱ ἰδς ἴδνν, ν. ", ἰ5 ἰδ. ΟὨΪΥ οοπδο- 
οι στ ς. 8, 858 ἰΐ ἔδεε ἤσνες δὰ θεεὴ ἃ ρυδὶὶς τεδάϊηρ οἵ (Ὡς ἰδν 
ἴῃ ροβίοχ. [ϑγαεὶ εχο. υπάες (ἢς συϊάδηοε οἱ Εζγα. [πάςοά, ν." 5. 30 
ἀἰπ᾽οίηϊοά {παῖ ἴξ πᾶν τὰ] θῈ δὴ δα άϊτίοα Ὁν ἴδε ΟὨσ. ἴο πιδῖςε δὴ δῖ- 
εἰδεΐα! οοππεοϊίοη θεΐνγθαεη ἔτνο υητοϊαιοα ρα5βαροβ. 
γε Βανε Ἰεἴξ {μετ ΟὨΪν ς. 8 858 ἃ ραγὶ οἱ ΕΖγα᾿β βίοσυ. [ἢ γεχζαζὰ ἴο 

νν."5 (ΠΈΤα 8 ὯῸ τοοτὰ ίογ ἀουδὲ, Ὀὰϊ ἴδε ςα86 ἰβ ποῖ αυΐΐε 50 οἰθδσ 
ἴοσ νν. 1.-6, Τῃ (δς Βγβὶ ρίδοθ, ἴῃς ραβϑϑασο οοῃἰαίῃβ ἃ ἀειδ] δὰ ἀεϑβοσὶρ- 
τίου οἵ {πε Κοερίης οἱ ἴδε Εεδβὶ οἱ Βοοῖβ, πιο ἰ5 ποῖ ραγιϊουϊα ιν 
ΒΔΡΡΥ ἱπ δῇ δοοουπῖὶ οὗ {86 ργοταυϊχαιίοη οἱ (ἢς ἰατσ. Ακαΐη, τὸ ποῖα 
(δὶ Εϑὰ. επᾶβ8 στ ν. 13, ἔοσ [86 οἷς ποσὰ οἵ ν. ", νι ΐο ἢ 18 ἰουπὰ ἰπ 

Ἐϑά., θεΐπς [86 54π|6 νγογὰ βββοη δ! ν 88 ἰουπὰ ἴῃ ὦ, ἰ5 ἀεςϊ ον 509- 
Ρἱείουϑ. [ἐ ἰβ ἴσυς δῖ ἰῃ ν.} γα ἃγὲ ἰοἱὰ ἐμαὶ “τὰς δΒεβδὰϑβ οἵ ἴδε - 
[Δἴ μεῖβ ἰπε ρσ. δὰ ἰῃς [μὸν. ψεέσζε δι βεγεὰ υπῖο Εσγα ἴῃς βοσίδε." Βυῖ 

83 ἴμεν δβϑβϑο ]οά “ἴο εῖνε αἰϊεπίίοη ἴο [86 πογάβ οἱ ἴδε αν," δῃά 89 

ἴδε Δεν ἴΒεπ ἀϊτεςιοὰ ἴπε Κεερίης οἱ ἴδε Ἐεαβὶ οἱ Βοοίῃσ, ἰξ ἰ8 
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οεγίδίηϊν ργοῦ. ἐμαὶ “απο ΕΖγα {πε 8.γὶθε᾽" 5 δηοίμες οἱ ἐδ ΟὮγ.᾿ 8 

ἱπρεοηίΐοιιβ οοηπεςιίηρ ᾿ἴηκΚ8. ΤΏς ν. ἰοβεβ ποιϊμίηρ, θυΐ τϑί μοῦ ψαΐηϑβ, ΌῪ 

1δε οπιϊββίοῃ οἵ (Π68ς νσογάβ, αῃὰ σὶεμουξ {μετὰ (Ποτα ἰ5 πο δἰηϊ οἵ ΕΖτα᾿8 

Ῥγέβεθςα. 811) {με γεϊηβεξίοη οὗ δὴ δηςίεηϊ [δαϑὲ 18 πγογε ἰῃ ΒΔΙΤΩΟΏΥ͂ 

μὴ ΕΖγα᾿ 5 οὨϊεί ρυγροβε “το φιοσί ἔν ἴς Βουϑε οἱ σοὰ;,᾽᾽ ΕΖγ. γ5, [88 

ἴδς τεδάϊπρς οἱ {86 ἰδτν. 

71 8 ἱπῃροββῖθ]ς ἴο ἴγϑος ς. ο ἴο ἰΐ8 ογίφίῃη. 11 τηδυν θῈ ἴγοτι ἴδε ρβεῃ 

οἵ τῇς ΟὨγ., θαξ βυς ἢ παγτδεϊνεβ 85 118 ταῖρῃὶ Ὀς τυ ἴθ ὈῪ δἰτηοβὲ δῆγ- 

ϑοάν. Τῆε (ἢ σ. τᾶν μανε μδὰ βοογεβ οἵ ἀοουπιεηῖ8 [Βαὶ ψὰ Κπον ποίἢ- 

ἰῃξ δρουῖϊ. ϑυγεῖν πυυϊείηζβ οἱ νατίουϑ βοσίβ τσεγε πυτἜΓου 5 ἘΠΟΌ ἢ ἴῃ 

τιῖβ ρεγίοά σίιβουὶ δϑοσ δίησ ὀνοσυτΐηρ ἴἰο τΒ6 ΟΒγ., η1685 Ὲ ΚΗΟΥ͂ 

Ῥοκίἄνε!ν ἴο τἴῃς οοηΐγατν. [{ 18 νεγν {Κεὶν τδὲ [86 (ῃγ. ἰουπὰ (δῖ8 

βϑίογυ οἵ {δε Κεερίης οἵ ἃ ἰδϑι, δῃὰ ἱποογρογαϊδὰ ἰΐ ἴῃ δἷ5 θοοκ, δἀάἀϊηρ 

᾿ 808 οἱ δ͵8 ομαγαςίεγίϑεὶς δαϊξοσίαὶ δῃηποίδιίοηβ. [Ἃἢ (8 οτγχίῃδὶ ἔοσιῃ 

1δο βἴοσυ οοσίδίη!ν μβδὰ ποι μίηρ ἴο ἀο πῖῖῃ ΕΖγα᾿ 5 πιίββίοη. 

8. ΤΠ ργοσιυϊσαίίοη οὗ (86 αν, δηὰ (86 Εδδβὶ οὗ Βοοίξβ. 

ΤΒε 5ἴογν ὑγορεσὶν εζίῃβ 88 ἰηῃ Ἐϑά. πὶ γ15, ἰοῦ ποΐδϑ οἡ ψΒΙΟΝ σ. 

ἘΖτι. 25, Οοππηεοίίης ἴδε ἱεχὲὶ οἱ ΜΤ. δἔϊες Εϑὰ. σὲ δηὰ {18 ργεϊ!πῖ- 

ὩΔΙΥ ποίΐοο: σμά ἐδε ῥγ. απὰ ἰζε 1ξυ. απ 5οηῖε οὗ ἰξε ῥεοῤίε ἀτοεῖ! ἔπ 

ὕσως., αμᾶ αἱ! ]εγαεῖ ἐπ ἐπεὶν οἰδέεσ. Απά ἐδδ γι πιο αῤῥγοαολεά, 

απᾶ αἵ δε ῥεοῤῖε το οπα αοοογὰ αςϑεηιδίοα ἔπ ἐδ ῥίαξα αἱ ἐδε ἐα5! ραίε 

4} δε ἰοηεῤῖε. ὙὨΪΐβ ἴα ρασί οὗ (δὲ Ἰοης ἀευξετζοσταρὰ (ΕΖε. 2:-3;} Ξ 

Νε. γ8-81:.); [86 ϑ8δεςίίοη ἰβ υϑοὰ ἴῃ ΕΖτ. 45 ἴῃς ἰηίσ. ἰο 188 Ὀυϊ]άϊηρ οἵ 

ἴδε δἰίασ, ἴῃ ΝῈ. 88 ἴῃς ἰπέγ. ο τὰς ἴββυς οὗ ἴῃς Ἰατσ. Μεγ. ἀδίεβ 18 ο. 

π ἴῃς 1:ϑὲ γεὰγ οὗ Νεὰ., Βαϊ 1μδὲ ᾽8 ταυς ἴοο οαεῖν, Ὁ. [ηΐτ. ὃ 1. 

1"-1) -- Ἐβά. 9.5 “5. Το ρυδὶὶς τοδάϊπρ οὗ {86 1ανν.---ΑἹ] 
ἴδε Ῥεορὶς Ῥεΐης σϑίμεγεά, ΕΖγα τεαάβ (ἢε ἰὰνν οὗ Μοβεϑ.---1". 
Α» ἃ ἐμον ταϊά ἰο Ἐξγα]. Τὶ ἰβ ἀβϑυμηθὰ (μᾶὶ ἴ86 ρθορὶβ Κποὺν 
τὲ ΕΖτα δαά {μὲ ἰὰνν δῃά μαά ραϊμεγεά ἔοσ [6 ρυγροβε οὗ 
Βοατίηρ 11. Α5 πῃ ΕΖγ. τοῦ "-, [ες Ἰεδάεγ ἀοεβ ποῖ δοῖ οῃ μἷβ οσσῃ 
ἰηϊδνο, θυϊ ἴῃ τεβροῆβα ἴο {π6 βυρρεβίίοηβ οὗ οἴμιευβ.---ῦ λέολ 
γαϊπυεῖ οονρωπαπάοα 1ςγαοῆ 15 ρτεβοσνοα Ὀεΐζοσ ἰη Ἐδά. : τολίοϊς τοας 

εἴνεη ὃγ γα πυεῖ ἐπε Οοἄά οἵ ]ςγαεὶϊ.---Ὁ. Βείογε {56 σοπργερα!οη]. 
Ἐδά. υϑε8 [πε 1688 ἴθοδηΐοδὶ ἴθστῃ τ με. ΤῊ Δ5ΘΘΠῚΡ]Ὺ τνὰ8 
Τοτηροβοϑά οὗ πιϑη, ψόπιθη, δηὰ οὨ] ἄγθη, ἃ σοπαϊ ἄοηῃ ορ ἢ δϑιβοὰ 
πῃ 1818 βες!οη Ὀδοδυδβε ᾿ς τψὰ8 υηυβυδὶ ἴῃ [εν 8} ὑγδςῖῖςε.---Αηὦ 

αἱ! ὠμάεγοαης ἰορ ἀδαν] 15. ἃ. ᾿ἰΐοσαὶ γεπάθτίηρ οὗ δὴ οὔβουσα 

-τ'Π- δε εἶτα παπυσσσσσα 
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Ῥδγαβθε. Ἐβά. μα5 οἱΐ ἐδα ῥγίδσίς ἰο ἤδαν ἰλε ἰαιυ. ΤῊΪΒ 15 οἰδασ, 
Ρυΐ ἀοα5 ποῖ βυϊϊ [Π6 οοηίεχι. ΤῊ ψοσαὰβ γον τλθᾶῃ Ομ] ἄτεη 
οἰ ἐπουρὰ ἴο υηἀεζϑίδηα νῆδὶ ννὰ5 τεδά. 

ΤῊ 8 15 οἰθασ ἔσομι ἃ οοπηραγαῖϊνε βιυάγ. [Ιἢ ν. " ἴῃεγα δζεὸ ἴἄγες οοῦ- 
βιἰτυδηῖβ ἴῃ 1ἰἢς ΔββετηγΥ, τηδη, Μοσηθη, δηά 411] δ0]6 ἴο εδᾶσγ υὑπάετι- 

βἰδηάϊησὶγ. [Ι͂ἢ 1οῦ Βεβίἀες ἐς πιδὴ ἴῃ ἔπε δβϑετηὶν ἴδετε ἀγὲ “ἐμοῖσ 
τῦῖνεβ, {πεῖς βοὴ8 δηὰ ἰδεῖς ἀδυρῃΐογϑ, 811} ἱκπουίηρ ον ἴο υπμάοτείδπά. 
Τῆς ᾿αϑὲ εἰδυβε υ4}}8.65 “ϑοῦβ δπὰ ἀδυρῃίεγβ."" Τα πιῆ. 5 [Βδὴ (μδὲ 
811 (ἢ: «ΒΠ]Π ἄγε οἱά που ἴο οοιαργεδεπαὰ ἰἢς Ὀυβίποθβ γοσὲ ἃ ρμαᾶτὲ 
οἵ 186 δι βογίης, δηά {μὲ 15 (86 βεῆβε Βεγε, ἴ8ε οι άσθη δοίης ἃ ἰδἰγὰ 
εἰειιεηΐ ἰῃ ἰἢς οοπστοεαίίοῃ. 

Οπ με τοί ἀαγ οἵ ἐπε γιὰ »ηοηἹλ] ἴῃ [86 δαυὶν δυΐϊυσηη. ΤῊΐβ 
ἀδῖε ἰϑ ῬΡσορδῦϊν οτἱρίηδὶ ἱπ ἴμῈ Ῥοάν οὗ ἴδε βἴογυ, δῃὰ τηδὺ 6 
186 στουπὰ οἵ πε σοῃμηεοϊίοη ΜΒ ς. 7. ὙΤΒαῖ ράᾶββαρὲ Ἰεδὰβ ἃὉ 

ἴο 80 5560} ἰη ἴῃς γ1ἢ πηοπηίῇῃ, 8ηα μεῖὲ γα βᾶνε 8ῃ Δ55ΘΙΏΡΪΥ 
οὗ [δε 71}. πηοηίῃ, ἀπ ου ἐπμαΐ 5]θπάεσ θδϑἷβ ϑοῖὴβ σαίβοσ ορίυϑα 
οαϊῖογ μᾶ8 τηδάθ ἴῃ ὑπὸ 8556: 0} 165 ἰάθη 8].--ῆ8ῳΨἍ. 45π|ώ4ὶ ἤε γεαᾶ 
ἐπε... [ρονι ἀαγϊρη μπὲ] {πε ταϊάαϊο ο δε ἀαγ)]. (ὦ 15 τῆοσα 
βρεοίθο: ὕγοηι ἰδ βόε ἐπε σμη ρίυες ἰρ!. Ἐ ντὰβ ποῖ βδιἰ5θθά 
ὙΠ ἃ μα] -ἀαγ᾽5 τεδαϊηρ οἵ ἴῃ ἰανν, δῃὰ 50 885 τη 1] ευσριΐηρ ἰῃ- 
βἰεδα οὗ τη ποοη. ἴῃ Ἐβα." γα μάνα σπμά 1 γεαά, βυρρεβεηρ 
ἃ ἴτας οὗ Ε.---Βείογε με ριθη αμά δε τοοριος απὰ ἰδε οὐ ϊάγεη]. 
Τα 58Π|6 σοπῃροηεηΐβ οὗ ἴπΠε Δ55Ὲ ΠῚ ]Υ 8ΓῈ Ὠδτηδα ἴῃ ν. 3, θὰῖ [86 
Ιαβῖ ννοσά 15 Ἰδοκίηρ ἴῃ Ἐ5ά.--- αν» {δε φαγς ο αἱ ἐδε ῥέορῤῖε τοῖγε 

ἐσιναγάς {κε δοοξ ο[ ἰζε ἰαω)]. Ἐπὰ. μα5 ἃ γοδάϊηρ ογε ψϑῖς ἢ ἰ8 
εἰθασγεσ [Βδὴ ΜΤ.: απὰ ἱπέν ρανε ἐμεὶγ ιυποῖε αἰοηέίοπ ἰο ἰἀε ἰαι. 

ΤἼδ Ρδορὶα ποῖ οὐἱύ τεπηαίηθα ἀυτγίηρ [815 ἰοὴρς τεδάϊησ, θυϊ 
ψεγε δίϊεηθῖνε ἴο ψρδὶ ὑπο πεατά. ΤῊΣ ἔδοϊ 15 ποΐθοσίε 
Ῥδοδιιβε οὗ {86 ἰδηρίῃ οὗ {πε βεββίοη.- --4. ΤῊΘ πατταῖῖνα σοση68 

Ῥᾶοκ ποῦ ἴο ἀεβοῦῖθε ψὶ ταϊηυΐδηθββ [86 σοπαϊτοπβ ὑπᾶογ 
νοῦ ἘΖτα τγὰ5 τεδϊηρ. Εν θην (6 δυΐμοῦ οοπβίἀεγοά 
1815 δὴ ἱτηροτίδηΐ οσοδβίοη.---Απά Εδνα ἰδε σογίδε σἰοοά μον α 
τυοοάφνι ῥίον]. ΤΣ ποσὰ ῬσΟρΡ  Ύ τρθδῃ5 ἐσίυεγ; ἴὶ 5. ΝΕΙῪ 
᾿ομοη, ἃηἀ πούβογε εἶβα μ88 ΔῺΥ οἴδμεσ βεῆβε. Βιυΐ ἃ ἴονεγ 
Βεγα ἱπαϊςαῖεϑ ἃ Βἰρῇ ρἰδίζογμι, ἰᾶτρὲ ἐπουρσῃ ἔος ΕΖτγα δηὰ δἴ9 
᾿οτηρδηΐοηβ ἴο βίδηα ὑροη, 80 ἐμαὶ {πε σεδάεγ οουϊὰ δὲ μεαγὰ 
ῬΥ ἴδ Ιαγρε δυάΐεηςε.---Ἰγαϊοι ἐἤον μαά τισάς Κ0Υ ἐὯς ῥμωγροϑεὶ, 
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ἰηἀϊοδίίηρσ ὑπαὶ ἰΒς ῥἱδιίοττη τνᾶθ πον] ν εγοοϊθα ἰῃ νον οὗ {Π15 
δηιοἰραϊοα τεδάϊηρ οὗ [με ἰανν. ““Ῥυγροβε᾽" ἰβ ποῖ ἴοο Ὀτοδὰ ἃ 
τοδδηΐηρ ἴογ [με σοιηργεμεοηβῖνε Ἵ2Ἴ, (πουρῈ ἴδς 5(τἰοὶ πηοδηΐησ 

ἰβ τυογἄ. Τὶ ἰβ ἰεπιριίηρ Ὑἱ βοόπλα δησίεηϊ ἰαχίβ ἴο σεϑα [07 
δῤεαξίπρ. Ιπ ἰμαΐ οα86 ΕΖγὰ υ565 ἃ ρΡ]αἰέογπι ψΠΙ ἢ Πδα ΔΙγεδαν 
Ῥδθῃ ἰοὴρ ἴῃ υὑ8εὲ ὈΥῪ ἴδοβε {κὸ Νεβοιηίδῃ ((΄., 6. ξ., Ν8. 5) ψῇο 
δα άγεββοα {με Ἀ556 Ὁ] 4 ρεορὶθ. Ἐβά., μονενεῖῇ μδ5 τηθγεῖυ: 
“ον {86 τυοοάφνι ῥίαίζογηι τολμίοῖ! μαα δόον τπαάε.--- Απὰ ἐδογε οἰοοά 
ὃν λὲς ςἰ(ο), ἀπα [Βϑηῃ [ο]]οννβ ἃ ᾿ἰβῖ οἱ δἷχ πγθῃ οὔκ ᾿ἷς γέρε! δὰ 

5Έν δὴ οὐ ᾿ΐξ ἰ6{|. 

Τῆς [ἰϑὲ οἱ Ὠδπι|65 8 τοραγάοάὰ ὃν Μεν. 88 αυἱΐε πογί ἢ ]εβ5 (Ἐπί. 
1799). ὙΤΟΥΙΤΕΥ τεραγάβ ἴμεβε τιθῇ ἂ8 ἴδυτηθῃ (Ε5."). ὙΒεῖε τηυϑὲ 
οτἰ κί μδ!ν μανα Ὀδεη Ὀυϊ ἱψεῖνε, 51Χ ἢ Ἔϑοὶ 5146. λλ΄εελμθαηε ἰβ Ἰας κίησ 
ἴῃ ὦ δηὰ Ἐβά., δῃὰ, 48 ΤΌσσοὺ βυρρεβίβ, ταν 6 ἃ νατίδης οἱ ὈπΌΨΌ, ομ 
ἐπε ἰεξῇ. ϑ8τὰ. ἰδ Κβ τ ταυοὶ ῥἰδυβι 1} εν ἐμδὲ (με τοδάοσβ οἵ ἴῃς ἴα 
πεῖς ἴεν. ([δίοη,"Ὁ). 

8. 5. Αποίδοσ βίοσυ οὗ ἴδ γοαάϊηρ οὗ {86 1᾿νν.---Αβ [86 ἰοχὲ 
βίδηάβ, γα πδκα {π||6, 11 Δηγ, δάνδηςε ονὲγ νν. ᾿"(. ΤῊΘ ΟἿΪΥ 

τΐηρσ πον 15 (Π6 εἴεοϊ Ὡρο 186 ρεορὶβ.---δ. 45"ῶΔ Εσγα οῤῥεποά 
ἐμ δοοῖ ἐμ ἐδ6 εἰρη ο[ αἱ! ἐμὲ ῥοοῤ᾽ο]. Α58 με δὰ δἰτεδαυ θθθῃ 
τεδαϊην [Πε ἰὰνν ἴοσ ἃ Βαϊ "ἄν, ν. ὃ, {Π1|58 τηυϑέ Ὀ6 ἃ ἀυρ!]ἰςαῖο. 
(ὦ μα5 δείογο {π6 ῥεοῤίο, Ὀὰϊ οὐχ ἰοχὶ ἰ5 θαδῖζοσ, ἕοσ ἰδ πηθδη8 (μα 
ἘΖτγὰ βἰοοά 80 ἰμδΐ 8}} {πε Ῥβξορὶε 5ἂνν Ὠΐπι.--- ον ἠδ τυας αδοῦε αἱΐ 
ἐμὲ ῥέοοῤίε], σουιδίη]ν ὑπηθοθββαγυ δἴογ ν. 4, δηὰ δποῖβοσ ονὶ- 
ἄδηςε οὗ ἃ ἀυρ!ἰςαΐε δοοουηὶ. Ἐδά. ρῖνεβ ἃ [688 Ῥῇγϑῖσδὶ 56η56, 
τοδαϊηρ: [07 ἠδ σα ἴῃ ρίοτυ ἵπ {16 σἱρ᾽ῃ οἡ αἱ!.---Απά ας κα οῤῥεποά 
ἐξ αἱ ἰκὸ ῥεορίο οἰοοά μ}]. ὙὨε βἰδπάϊηρσ τγγὰβ ἃ πιᾶγκ οὗ γοσορτ- 
τίοπ οὗ {86 ἀϊνίπε βουγοα οὗ {πῸ ἰανγ; 80 Κίηρ Ἐρίοῃ σοϑὲ ἴσοῃὶ 
Ηἰβ βοαΐ ψῇθη Εμυὰ τοϊὰ Ὠἰτα μα μαδὰ ἃ πιϑββᾶρα ἔγοπι σοά 
συ. 353).--0. 454 Εδνα δίοςεοά Υ αἰποοῖ ἐμ γγεαὶ σοά]. Βεῖογε 
Ῥαορίπηΐηρ ἰο τεδαὰ, ΕΖγα, πο ἀΐπρ [86 Τρδῃ τὸ] ἴῃ 8 μαηάϑ, 
ῬΙεββθά οσγ ργαῖβεα (οά, ργοῦδοὶν ἴογ ρἰνίηρ ἴμῈ ρβορὶε ἴδε ἰανν, 
ν. Ἐπ λα γναϊδίπρ ὁ ἐμεὶγ μαμά5] ἴῃ ἴοκθη οὗ δἀογαίοη, [88 

διθϊυαε οὗ ῥγαγεσ. 80 Μοβεβ μεϊὰ ὉΡ 8ῖ8 μαπᾶβ ἰῃ ῥὑσγαυεῦ 
ψἘ16 7όβῆυα ἔουγῃῖ τ] Απιδ εὶς (Εχ. 1γ1}). ΒΏΒ. ἱπίεγργεῖβ 
1815 ραββαᾷε ἃ8 εαυίνδιεηΐ ἴο ἰδίην δὴ οδίμ, θαξ ἰξ 8 ποῖ εϑϑ 
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ἴο 866 ψἢαΐ ρῥἷδοα 8ῃ οδίῃ ἢαβ Πεγε.--- μά ἐδον δοιυεά ἀσισπ απά 
ῥγοσίγαοά ἐμοηεδοῖθος ἰο Υ αὐποοῖ το ξε {π6 [σο6 ἰο ἐδ ργομρά), 80 
Οπεμΐδὶ ροβέυγε οὗ μβοπηᾶσο, υηΐνεβαὶ ἰο- αν διηοης ἴδ Μο- 
Βιαιητηθά8η5, δη Βιρροτγίίηρ ἴδε ἱπιεγρσείϊδιίοη σίνε ἴο πε ῥὑγε- 
ςεαϊΐπρ οἰαυδβε. 

Ἴ. Τὴ {85 1ἰϑὲ οἵ 13 πδιηεβ, ποῖ οῃς 8 ἰουηὰ διποῖς ἴμοβε οὗ ἴδε τηξῃ 
ΠΟ βίοοα ου ἴδε ρἰδιέογπι τὶ ΕΖγα. ῬΙῚΒ Εϑὰ. τε πιυϑὲ οὔ. “δηὰά᾽" 
Ῥείοτε “τὰς ἴκεν.,᾿" πο βίἰδηάβ ἴῃ δρρ. σῖτα ἴθ6 πδπιεβ. ΤΆςῃ, υη- 
ἰοτιυπδίεῖγ, γα σεδοβ ΟὈϑουσΥ δουπάδηιμ τυ ϊεπεβϑεὰ ἰῃ ἴδε τββ. 
Τε ἐυσίμεβὲ σεσλοναδὶ ἔγοσα ουὖῦ ἱεχί, δηὰ γεῖ ἴῃς Ὀεβὶ βεῆβε ἰβ ἰουπὰ ἴῃ 

Ἕ-: «σμδεά εἴΐεμος ἀπιοηρ δε ῥεορίς [ον ἐδ πεατίηρ οἵ ἰδέ ἴαιυ, ἃ [ιπςιίου 
οἵ [Ὡς κεν. δες. ἴο ν. ", ὙἘὲε ρδορῖὶε δὰ δε Ἵγγυγΐης “διβξη," δηὰ 
Ψεγα Ρῥτοβίσγαϊ πο ἐμειηβεῖνεβ, ρεσθδρβ ψῖ τὰ ἰουὰ οτίεβ. ΝΒ1ς δὶς 
ςομησοίίοη ἰαβιθὰ, (Ὡς τεδαϊης οἵ ἴῃς ἰδ νγὰβ ουὖἱ οἵ [86 ᾳυδϑίίοη, 
Τδε υδυδὶ τεηάἀοτίης, σσμδοά ἐδε ῥεο ῥὶς ἰο μπδεγείαηπα ἐκε ἰσώ, ἰ5 ἱπηροϑ- 
810]6, ἕοσ ἰδὲ ρυΐϊβ {86 οατὶ δείοτε ἴδε ογβϑε ΨΠ ἃ νεηζεᾶποο, 85 ἴΐ 
ΤΆΔ Κα5 ἴδε ἱπίεγργείδιίοη οἱ ἴδε αν ργεσδάς ἰΐ58 τεδϊης, νυ ῖςι ἴῃ ταῖς 
βεοίίοῃ ἔγϑε οϑπλεβ ἴῃ ν. ". Τδε ἰδϑὶ εἴδυϑε ἰ5 111. σπὰ ἐΐδ ῥεοῤίε τιροη 
“πεῖν σἰαπάέηε}, παῖς ἰ8 τοπάογοὰ ἰῃ ΕΝ". δίτεσ Β “δε ρϑορὶε βιοοὰ ἴῃ 
τιεῖς ρἷδος." ὙὍὙμὲε πογὰβ γε βεβὶ οοῃηδοιϊθα ψ]τ ν. 5, δῃὰ ουἱ οὗ ἴῃς 
οοττυριίοη τα τηᾶν ἐχίταοὶ μὰ τὐῆοη (δε ῥέοῤίε γοβο ἀραΐη, ἴτοτα ἴδς 
Ρτγοβίσαϊίοῃ ἀεϑοσ θὰ ἴῃ ν.", ἕοσ ἴδε γεδάϊηρς που]ὰ ποὶ Ὀεκίῃ ὑπ} (δε 
Ῥεορὶε βἰοοά υὑρ. 

8. Τόν τεαά ἐπ ἐδ δοοὶ οἵ {δε ἴσαι οἵ σοά]. ΤΣ ρἰυγαὶ νογὺ 
15 δνυ ΘΠ Ε]Ὺ ἃ σηϊβίακε, ἔοσ ΕΖγα δίομα νγὰβ ἴδε Ἰθοΐογ.--- ΤΙ σεϑὶ 
δ 80 Οὔϑουσε ἴπαὶ γα σδημοῖ ὈῈ βυγε ψμδὶ πογὰ βἰοοὰ Βεγε. 
Τα ογάϊπαγν γοπάεγίηρ 15: ἀἰσέέμον, απα πον ρατο ἐπ σέμδε, απᾶ 
ἐλμα ῥοοῤῖε ὠμπάεγοίοοά ἐμ6 γεαδίπε], Ὀὰϊ (ἢ 15 18. ἃ ἀουδί! ἔγδησ- 
Ἰαϊίοῃ οὗ ἃ Ἰοοϑεὶν οοπϑίγυςϊοα ρᾶϑϑᾶρθ. Τῇ ἄγβί οἷδυβα ἰ5 
Ἰαοκίηρ ἰη Εβά. Οὗ τεπάοιβ: σμὰά ὧδ ἰαμρ αμὰ ἱπειγωοίοα ἐδδνε ἐνὶ 
ἐμα ξηοιυϊοάρε οἵ Υ᾽ αἰπυεῖ, απὰ δε ῥεοῤῖς μραεγοίοοά αἱ δε γεαδίπρ. 

4 Ἐπά. δα5: απά ἱμαϊοϊάμαϊϊν ἐμὸν δἰμείοά ομὲ ἰβοσε τοῖο μμᾶστ- 
δσἱοοά {δε γεασέμε. 

Οἱ [δε δθ4515 οἵ ΕΖ. 4.5 [ῃε ποσὰ ἴοσ “ἀϊβέϊης γ᾽ πᾶν θὲ γεπάδεσοὰ 
ἐπ ἱγαπείαίίοπ. ὙὍΏΘ ἰδϑὶ οἰδυϑε 5 οἶδα, σμὰ ἑἦεν εμαεγοίοοα τοκαΐ οᾶς 
γεαά. Ὁ τηυβὶ ἀεῆης (ἢ τηεδηβ ὈῪ ψΐοἢ ἴῃς ρδορὶς υπάοτϑιοοά. 
ΤΕ οὔϑουτε οἶδυβε τῆδὺ πιεδῃ: ἀπά ἐδε Ἰγαμσίαἴον τοὶ ξογίἦε ἐδε νπεαπίπε. 
Τῆι οβῆςε οἵ ἱγαπϑβ αἰτίην ἰ5 ξίνεη ἴο ἴῃς ἴμεν. γῇῆο Ψψεσα ἴεδοῆοσβ, δηὰ 

ἯὮΟ οοτίδίηϊν βίοοά Ὀγν ΕΖια ἡ ἢ1]ς Βε τὰ. ὙὍΒὲε ἰδ γγὰ8 ἰὴ Ηδεῦ., δηά 
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τ 5. ἱπιογργείδείοη δβϑυτηοβ {μδὶ πιοβὲ οἵ ἔπε ρδορὶς πὸ ἰσηροσ υπάετ- 
βἰοοά {πδὶ ἰοησιιθ. Να. 1:3" βδονβ ἰῃς δερίηπίης οὗ ἔπε ἀεοδάεπος οὗ 
ἩΦὉ. 85 ἃ ᾿ἰνίηρ ἴοῆσιιε. ΤῊΪβ ἐνεπὶ νγὰβ βυγεϊν ἰδίο δηα τῇδ μᾶνα 
Ὀεδη ΝΟΥ τυ οἢ ἰδίεγ. 

ΤῊΣ αἰτεγηδίνε 5 ἴο Βυρροβε ἴδε τνγοσὰ γϑ!ν ἴο τηθδῃ οὐ α ἰομά 
τοῖο. ὙΒ6 ροΐηϊ ἐμοῃ πουϊὰ 6 {μὲ ΕΖγα γοδβ8 ἃ βοηΐδηςθ, τ βίος ἰ5 
τερεδιοα ΥῪ 1δε [μὲν., δτιουβ ἴοσ {μεῖς δίῃ, ἕδτ-οατγγίησ ἰοηε8, 80 ἐμαὶ 

ἰδ οουἹά θὲ Βεαγὰ Ὀγ 811 {μι ἀβϑειιθὶν. 

85. ΤῊΣ ἱκοορίηρ οὗ ἃ ἔεαβί.- -Τῆς εἴδοὶ οὗ πμοατίηρ (Π6 
αν ψγὰβϑ ἴο ῥγοάυςε τηουτηΐηρ δηὰ ψεερίηρ ἀλοηρ (πε ρεο- 
ΡΙε. ὙΒΕΥ ἅγὰ ομοεγοὰ σἱτἢ [Π6 ἀϑϑυγαηςα (παΐ [Π6 ἀδΥ 15 ΠΟΙῪ 
δηα ἃσὰ θδάδβ ἴο Κϑερ ἃ ᾿ονίυ! ἔεαϑί.---9. ΤῊΘς βρεᾶῖκεῦβ πδιηθά ἰῃ 
Οὐχ ἰεχὶ ἅτε Νιεμοριίαϊ, ἐμαὶ ἐδ ἐπ6 φουόγπον, ομὰ Εξγα, ἐδ6 ῥγίεεί, 
ἐμὲ δογίδε, σπὰ ἐπ 1ιουΐος τοῆο ἰαμρίη! ἐε ῥοοῤίε]. Νεδονεέαλ ἰδα 
φΟΥΕΡΉΟΥ Ἦὰ5 Ὀδοη ἰηςεγροϊαίθα ἱπίο πε ἰεχὶ Ὀγ {με ΟΠγοπίοϊεῦ 
ἴο 5} μ18. τστοῖρ σΠτοποΙορΎ, τπακίησ ΕΖτα ἀπὰ Νεμοπ 8} 
ΠΟΠ ΟΠΊΡΟγασίοβ (50 Μεογ.1",). ὙΟΥΤΟΥ Τοοηϑίἀθσθ ΟὨΪΥ “Νεβο- 
τα ἢ ἢ 85 (ῃ6 ἱηϊεγροϊδοη (Ε5.39). Ἐδβά. μᾶὰ8 δὴ ἰηϊεογεβίίησς 
τοχί: ἐδ ΟΌΘΡΜΟΥ δαϊά ἰο Εξγα απὰ ἰο ἐδ 1,ευἷο5. Τὶ νουϊὰ Πᾶνα 
ῬΘΘῺ ὑμβθον ἴο ἴδε Γ(Βτγοηίοϊεσ {παῖ ἃ οἷν! ρονεῦθοῦ βῃουϊὰ 
ἰπίοστῃ {πε ῥγίεδὲ δθουΐ πον ἀδγϑ.-- -Το- αν ἐδ πμοῖγ ἰο γαΐιυεᾷ 
ομγ Οοα]. Οπν οἱ (ὦ ἰ5 ῥγθέδγδθ!ε ἴο γον οἱ Ὦ. Ὑὴδ τϑὶ ἀδὺ 
οὗ ἴδε 718 τπομτὰ (Τί βγῖ, ν. 2 νψᾶ8 δεῖ δραγὶ ἔογ ἴδε Εδαϑβί οὗ 

Τταπιροεῖδβ, ων. 2333: Νὰ, 201-56, Βυΐ δε οὐβεγνδηςε οὗ ἴδε ἀδῪ 
85 ἀεβουθοά ἤμογα ἄοθβϑ ποῖ Ἴοηίοστη ἴο {π6 ἰανν. Εγὶε {Π1Π 15 
[88 ἄδν Ὀεσαπιθ ΠΟΙ Ὀεσδιβα 86 ἰὰνν γγὰ58 γεδά, βίηοβ ἴδε ρεο- 
ΡΟΪε ψουϊὰ ποῖ γεὶ Κποὺ δηγτπίηρ ἀρουΐ [18 ἔεϑιϊναὶ. ΤΣ 
Ῥθορὶε ἀϊά ποῖ Κπον {παῖ ἰξ τνγὰϑ ἃ μον ἀν ὑπῈ}} [6 Ὺ ψνεγα (οἹά, 
δηᾷ οογίδίηϊν ΕΖτγα οουἹὰ ποῖ πᾶνὰ Ὀδεη ἱρποσγαηΐ δρουῦΐ [πε τὸ- 
αυϊγτειηθηΐβ ἔογ {Π6 Ἐξαβὶ οἱ Τυιτηρείϑ8.--- 0 πο τηομγς ἀπά ἀ0 
μοὶ τυϑοῤ, [07 αἱ! {π6 ῥφοῤίδ τὐόγὲ τυρορΐηρ αδ {πεν ποαγά [φ6 τυογάς 
α ἰδε Ἰαιυ]. ὙῊδ ἰᾶτν ὑγοάυςσοα δὴ υπάεβίγοά εἴεςϊ, ἔογ (μ6 ρθο- 
ΡῈ ὕσοκα ουΐϊ ἱπίο ψεερίησ. ΝΥ ἀϊά {μὲν βῃθά ἰεατβὺ γε 
μᾶνδ δἱ ἰεδβὲ ἃ βι ἰ Κίηρσ ρᾶγα]]εὶ, ἔοσ Κίηρ 7οβίδῇῃ γεηΐ Ηἷ5 οοῖ με5 
ΜΏΘη ἴδ6 ΠΝ ἰανν οἱ Ὠΐ. νὰβ γτοδὰ ἰο ἢἷπὶ (2 Κὶ. 221). γε 

Κπονν ἔυσί μοῦ ἐμαΐ (6 οϑυβ6 οἱ 5. αἰβίγεβθ 88 ἰῃς ἐχρεοϊθα 
ἐχεουξίοῃ οὗ [6 ἰμγοαΐβ ἴῃ ἃ ἰανν ψνΐο ἢ Παα πονογ Ὀθοη ορεγθά 
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(ἐδ. ν. 3). ὙὯΕῈ βϑιηε γΓεβϑοῃβ σηϊρῃΐ δχρίδίη [ἢς στηουγηΐηνρ οὗ 
18 Ρθορὶς πον, ο΄. ΕΖσ. το".---10. Ὀἱγεσιοῃ8 σε φίνεη ὈΥ ΕΖγὰ 
ἴογ 186 Ρεβορὶεβ ορϑεγνδῆςε οἱ {πε ΠοΙν ἀδυ: οονις, σαί ἐδ [αἱ 
ῥέοοος απά ἀνγίπξ σιυεεί ἀγίηκ5]. ΤῊΣ ἔδι ρῥίεοεβ, ἔσοπι (μ6 Οτεηίδὶ 
Ῥοϊηΐ οἵ νίενν, ἃγε ἴδε πιοϑί ἀδίπν πλοσβεὶβ οἱ {8ε πιεαί. ΤῇῈ 
ϑιγεοὶ ἀσὐῖηκ ἴθ ὈγΕσ ΠΊΔΌΪΥῪ {πὸ πεν ϑνθεῖ ππο.---απὰ σεμπα }οτ- 
μους ἰο ἐμοδα [ογ τυπονι ποίλήμ ἰς ῥγοραγεα], οὐ Ὀεϊῖοσ πῖῖ ὦ 
αὐὔοόο παυε ποϊλίπρ, ἴ. 6., [6 ροοῦ. ὙΠοτα 15 πὸ ἰαὺν Θη)οϊηΐηρ 
(5 ἀἰδει υϊίοη ἐχοερί {πε σεηεγαὶ ἰὰνν οὗ ματι γ. 

ΤΗς πογάβ ἰβκοη διορεί μοῦ ἱπρὶν 18δὶ ἃ ἔεδϑὶ τγδ8 Βεϊὰ δηὰ β8δοτὶ- 

Βοε5 τιδάς, ἔγοτι ψ Ὡς {με ρεορὶε ψεσε ἴο εαὶ 85 ἴῃ {πε εαγὶν {ἰτηεβ. 
Τῆς σψογάβ βϑουπὰ |{κὸ δὴ ἱπνι δίοη ἴο ἃ πιεϑὶ. ΤΒε τεδάϊης μδὰ ὑσο- 
οοδαοὰ ἔγοπι ἄδνγῃ {1} ποοῦ. ΤῊΣ ρδορὶθ εσε ἤυηστΥ. ΑὨΐπη8]5 ΓΩΔΥ͂ 

δΔγεδαν πᾶνε Ὀθεῃ ἰδίῃ δηἀ ΠΟΥ ἴδε ἰηνί Διίοη ἰ5 φίνεη ἴο [εδϑσὶ. ὙΈς 
ἰαβὶ βεπΐεηςς ἰβ οὔβοιγε οὐ δοζοιηΐ οἱ ςογγυρίίοη; ἴδε ἰεχὶ ταδὺ ὃς 

τεπάεγοὰ: απ ἀο ποί ἐτγίευε, [ον ἰδε 10γ οἵἨὨ Υαὐπουεῖ ἱς γοιν σἰγομρκοῖά]). 
ΤῊΪ5 νογὰ ἴοσ “7}ογν᾽ 15 ἰουπα εἶβν). ΟὨΪγ σ (Ἐ. 1:ό"; “βίσοῃζβοὶ ἀ ̓ 85 
8 ρἶδος οἱ 38εϊϊεσ ἰ5 οἔΐεῃ ἔουηά 85 ἃ ργεὰ. οἵ Οοά, ε. ζ., 5. 27: 315 

15. 254. Βαϊ Ποῖ οουἱᾶά {δε ον οἱ ὙΔμνεἢ Ὀς ἃ βΒεϊεγῦ ἵνε συϊρῃὶ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ΒΌρροϑε ἃ νΕσῪ τεβηθα β6ηβε: γοὺ Ὑ71}1 δηαὰ γουγ τεΐυχε ἔγοπι 
1τδε ἀἶτε [Ὠγεαῖβ οἵ (πε αν ΌῪ Β]ΠἸπρ γούγθεϊνεβ πον ΙΒ ἃ ἀϊνίης ᾽Ογ. 
ΤὨςε Ντββ. βδμον [αὶ με ἰεχὶ νγχᾶ8 μαγὰ ἴο τὰ. οἵ ἴο ὑυπάετβίδηδ, Εϑὰ., 
ε. ξ., τελϊηρς [ον Υ αλιυεῖ τοῦ! σίοε γοι είογυ. (ὦ Ἠδ5 ταεγεῖν: [ογ ἕξ ἐς 
ΘΉΓ οἰγεη είν. ὍΤΈα (του ]ς 5 ποῖ 30 τυ ἴῃς πογάβ {μογηϑεῖνοθϑ δ5 1βμεὶγ 
τῃβ0 Δ] εη685 ἰο {με οοπίεχι. Τϑε Ξεπίεηςε 8 ἀεβίσηδα ἴἰὸ ρῖνε τεᾶ- 
90ηὴ ΜῈΥ ἴῃς ρδορὶε 83ῃου]ὰ οςαβε ἴο τηούγῃ. 

11. ΤῊΐβ νεῦϑε ἰβ ἰῃ ἃ 8  ρδγθης μεῖοδὶ, ἀθβοτίηρ ΠΊοΓε ΡδΓ- 
Ἐσυϊατῖγ ἴῃς τηεϊμβοὰ Ὀγ ψΒΙΟΣ {πὲ Ρδορὶς ψεγε αυϊεϊοά.---Α͵Ἀνὦ 
{πὸ 1,ουΐίος τυεγα φμίείίπρ αἱ! ἐς ῥεοῤίε βαγίηρ, Βε εἰ], [ὁγ ἐο-ἀαγ 
ἐς μοῖγ, αμᾶ ἀο ποί γγίευο. ΤῊΪ5 τερεδῖβ ψῇδὶ 888 Ὀθθη δἰγεδαν 

5814 ἴῃ ῥγεσθάϊηρσ ρ]4ς65.---12, ΤῊς ρεορὶς ἀϊά 85 εη͵οϊηθα ἰπ 
ν. 19, ἴ[ῃε νυτϊΐεν δα άϊηρ αρ ἰο τπαΐε ἃ ργεαί γελοϊοἰμρ). ὙὍῊΘ τϑᾶ- 
800 ἴογ ἴδε Ἰογέυ! ξοαβίίηρ 15 [ἤθη ρίνεη ἴῃ πογάβ δβαγά ἴο Ἷοπη- 
Ῥγεβεηᾶ: [07 ἐμέν μπαάεγοείοοά ἰΐ τοογάς τοδίοι μαά δέοπ ἰσωρ 
ἐμορη). Ἡδρτε ἀσαΐῃ [ἢ βίδιοπιοηΐ ἰ5 οἰθαγ ἴῃ 1156}, θαΐ ἱΐ ϑεσνεβ 
ῬΟΟΙΙ͂Υ 85 ἃ στοιπά ἴογ πε [εαβίϊηρ. 

ηε πουϊὰ πδίυγα!ν τείεσ ἴῃς βἰδίεπιεῃς ἴο ἐμεῖς οοσιργεδβεπβίοη οἱ 
ἴδε ἴανν, δυϊ (δαὶ μδά ργοάυςοα τηουτηίης ἀπά ἰδιηθηϊδιίοη δπὰ πος. 
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Το οὐἷν οἰδεῖ ροβϑίθ]ε γείδγθμος 5 ἴο ἴῃ 6 σψοσγάϑ οἵ νν. " (", δρουΐϊ {δε 

ΒΟΙΝ ἀδν δηὰ ἴῃς ίεδϑεὶι. Βυῖ ἰξ πουἹὰ βθεηὶ βιιρεσθυουβ ἴο Ἔἐχρίδίῃ 
ταὶ ἰδ ρεορὶε υπάετβίοοά βιιςὰ βίτηρ!ς ἀϊτγθοιοηβ 88 ἰο εδὲ δηὰ ἀτίηϊς. 
Τὰ πιᾶν θὲ [πδὲ (ἢ τηεδηίΐηρ ἰ5: ἐμεν Ρεγοεὶοεα ἐδ ἀν ἰο [εαπὶ ἐπ ἐδ τσογὰς 
οἵ ἐλ ἰατ τυδέοκ μαά δέεη ἰαμρλὶ ἐπε. Α8 τὲ σδῃποῖ Βπά ἃ εἷηῖ οἵ βυςΒ 
ἃ ἀυΐν ἱπ με ραββαᾶσεο, (86 υπάετϑίδηαίηνς οἵ ἴῃς ρεορὶε νγᾶ8 ποϊεποσίῃυ. 

3 Ἐπά, 5βμονβ δὴ αἰϊεγηδίϊνε, (Βουρὴ ἠοῖ ἃ νεῖν Βορείυ] οπε: ἐζεν τυέγε 
ἐγεαιν ἐχαϊ δὰ ὃγ ἐλε τυογάς δέοι ἱπεν καά δέεη ἰαμελι. 

1. Ὀγῦ 53] Εϑά. πᾶν τὸ πλῆθος τε ὉΠΡ 88 ν. 3.-Ἴπν] ὅτ δἀἀ5 εἰς Ἰε- 
ρουσαλήμ, ἴδ ςοπιρ εἰίπς ἴῃς βεπίεηοε 88 ΕΖγ. 3,.---᾽ Ὁ... ἽΦΝ] 

ἘΞΑ. τοῦ πρὸς ἀνατολὰς ἱεροῦ πυλῶνος. ---0Π] Εϑ4. τῷ ἱερεῖ χαὶ ἀναγ- 
γώστῃ "ἰ ΝΊΡΥ 1.57|.-τοος. ΓΝ ΠΥ] οἵη. ΦΒ, Ἐπ56.Ὰ1, ὁπκὸ κυρίου θεοῦ ᾿Ἰ1σ- 
ραήλ,, Β οπι. χυρίου.---. 1525] ὦν αὐ ἀ5 ὁ γραμματεύς, ἘΞα.ΒᾺ ὁ ἀρχιερεύς, 
ὙΙὨοἢ Δ Β85 ἰῃ ν. ' 8|530.---ἰ 23 -5}} Ο χαὶ παντὸς ἀχούοντος συνιέναι, Εϑὰ. 
χαὶ κἄσιν τοῖς ἱερεῦσιβΑ, Ξῃονίηρ 172 ἴογ 1,20, εἰοαυεπε τυ μ 655 οὗ [Βς ἴ- 
Ἰεφίθ! τ ν οὗ μ85. 1 δδάβ καὶ παντὶ ἀκούοντι τοῦ συνιέναι, Ξῃονίης ἰδς 
φοπητηοῦ οοττεοιΐηρς ἀυρ.---ϑο Ὁ] Ἐϑα.ΒΑ, ἀχοῦσαι τὸν νόμον.---3. κ.Ὁ 
Ἐϑὰ4. ἀνέγνω.--Ὁ" ὉΠ 500] Ἰας Κίηρ ἰπ ΦΟΒΑΝ, ἘβΞά. ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἱεροῦ 
πυλῶνος εὐρυχώρουϑβα, ἐν τῷ εὐροχώρῳ τοῦ πρώτου ἱεροῦ πωλῶνοςϊ..---“Ἱὸ 

ἪΝΜΠ] Εϑὰ. ἀπὸ ὄρθρου, ὦ ἀπὸ τῆς ὥρας διαφωτίσαι τὸν ἥλιον ΞΞ ὍΝΗ ΓΙ 

ΦΌΨΗ --- ΠΛ... Ὁ"2)201] Εδβὰ. καὶ ἐπέδωχαν πάντα [πᾶν τὸ πλῆθος 1] τὸν 
γοῦν εἰς τὸν νόμον. ΤῊΪ5 ἰεχὲ Δ. κ5 ΣΝῚ δηᾶ “ρῦ δηὰ σοηϑίγιιθβ Ὁ"2"2Ὁ 

48 ῥτϑὰ. οἱ Ὁ; οὐ ὑπρη.---ἄ. Ἴροπ] Εϑά. ὁ ἱερεὺς καὶ ἀναγνώστης τοῦ 
γόμου.---Ἴ Ὁ... ἼΦΝ] οι. ΟὔΒΑΝ Ἱ μ85 ὁ ἐποίησεν εἷς τὸ δημηγορῆσαι τα 

Ψ πον ον; Ἐϑά. τοῦ κατασχευασθέντος .---Ἴ} 5 Ὁ}} ὦ Εϑά. ἐκ. Οἱ 
ἴδε Ἰαβὲ ἔουγ πδιηεβ ὧβ [μα8 οἠἱν Ζεολαγίαῖ.---δ. ΠΓοῚ] Ἐ84. καὶ ἀνα- 
λαβὼν, ἀνέλαβεν τι ΚΦ οὐ ΠΡΌ..--τρο"] Ἐ5α.Α τὸ βίβλιον τοῦ νόμου.--- 
2).}Ὁ] ὦ δηά Ἐϑά. ἐνώπιον Ξ- ")00.---γη 59] Ἐϑά. τοῦ πλήθους. ---ῦν. .. 5] 
Ἐ534. προεχάθητο γὰρ ἐπιδόξως ἐνώπιον πάντων. 3 ΕΞ34. 2γαείἀεδαὶ ἐπὴηι 
ἐπ εἰογία ἐπ σοηδρεοίμ οπιπέμηε, Βμονίης ν).}} Βετε.---ῦ, κῸ] ἰδοκίησς 
ἷπ Φβ, Εϑὰ.8 ἢ48 Αζαριας, οῃε οἵ ἴδοϑε ου ΕΖζγα᾽β γίσῃξ δδηὰ ἰπ ν. 4, 
-τος. ΠΥ] Εθά. χυρίῳ θεῷ τῷ ὑφίστῳ θεῷ σαβαὼθ ΠαντοχράτορίΑ!:..--- 
Ὧ9»»] Εϑά. ἐφώνησενΒα, ἐξεφώνησεϊ..---ἸῸΝ}} ὦ καὶ εἶπαν -- Υ0Ν),,---ΟἸῸ ἢ] 

οπι. ΕϑάΑΡ, Ἐϑά. ἰδοῖζϑ ὉῸΝ δῃὰ ρυΐβ ΠΥ ἪΝ αἰγες!ν αἰΐεγ προ, [ἢ 5 
προσκεσόντες ἐπὶ τὴν γῆν προσεχύνησαν τῷ θεῷ.---Ἴ. .)3} ὦν δηὰ Εϑ4.᾿ 
χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ Βαναιας.--- νην... 0 Ὁ}] Ἰδοκίης ἱπ ΦὥΒΑΝ, ρεσβαρβ 
δος ἀθηίδιν 5ἰκίρρίης ἃ 1πε.---οὐῦπ]. ὙΒε οοηΐ. 8 Ἰαοκίης ἴῃ Εδβά.--- 
προ... Ῥ220] Ἐ οἰϊορέμηι [αοίοδαη! ἐπ ῥορμίο αὦ αμύδίοπάανε ἰόρεπι, 
δῃονίης ὈΥΠῸ ἰοῦ Ὁ220. Εϑὰ, [88 ἐδίδασχονΒ, Ὀὰϊ “ " δῃ- 
εἰείραίεβ ν. ", δῃὰ τεδοβίης οουἹὰ ποὶ ργεςθᾶς τεδάϊης. Εογ ἴῃς σβοὶε 
εἴαυβε 3 Εβά. δ85: εἰ Ξφγαϊεγεδαγ οἰμρμ ἐος φμὲ ἱπιεϊ]ἐροδαπέ ἰδοίδοπενε, 
απὰ [κεν ἐαοὰ ογη6 εἦοφε ἰΐοξε τὐλο μνιΔεγείοοά ἐκ γεαάξνιᾳ.----Ο ΟΡ Ὀντ 
Ἐβά. καὶ πρὸς τὸ πλῆθος (ςοππεοϊίης ὙΠ ΜΌΡῸ ν. ") Ξεὰ ογπτῦν. ΜΤ. 
ΤΔΔΥ δῈ ἄυς ἴο «ςδγοῖεβα αἰτίος.---8. Ἰκ ἢ») ΟΣ χαὶ ἐνέγνω Ἔζδρας.--- 
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ὄρ... φηΡ0] ὦ καὶ ἐδίδασκεν [Ἔνσρας»“- 1] καὶ διέστελλεν ἐν ἐπιστήμῃ 
Κυρίου; τῆς ποτγάβ τὸ ἰδοκίῃρ ἰῃ Εϑά., τά. γ9 ΟΦ φροι, σπὰ ἐδε ἱγαπς- 
ἰαίον μβαϑε ἐΐε νιρξ.---- Ὁ 2.2} Φ καὶ συνῆκεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ἀναγνώσει; 
Ἐϑά. ἐμφυσιοῦντες ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν; Ἐ εἰ ἑνεϊεχεγωμί, οὲπε ἰδξογείειν.--- 
Φ. “γΠ ΜῈ ΠῸΠ)] ΟΒΑΝ Νεεμίας. Εϑὰ. [65 καὶ εἶπεν ᾿Ατταρατή Ἔσρᾳ 
τῶ κι τ. Δ. Οηε ΟΚ. νεγβίοη ἰδοῖκϑ “Ν-εῆ..,᾽" (ἢς οἴδες τὰς εἰ{|ὲ. Ἐπά. 
αἷὰά ποὶ υπάεγβίαπά [8 εἰ1]6 δπὰ ἰγαηϑιογαΐεβ ἰι. [ἐ ἀρρεδγβ ἰμδὲ 
τηῖβ ΕἰΠ]Ὸ τγὰβ ρυΐ ἰπῖο πε ἱεχὶ Βγβὶ, δηὰ ἐμαὶ “Νε.᾽ νᾶβ δα ἀ δά ἴῃ ἃ 

ΠΕ τοςοηβίοη ἴῃ πνϑίςῃ Νά. 1- νγ858 μἰδοθὰ ἰῃ 186 τηϊάϑὲ οἵ 186 ΕΖγα 
πδιταῖϊναο. ΤῊΣ Ἐ{π|ὲ πᾶν ἱπ (Πς οτὶρίπαὶ ανε Ὀδεη δρρί δὰ ἰο Εζτγα, 
1πουφῇ ἰε ἰβ φίνεη ἴο Βίπη ποτβεζο εἰἶβ6.--- 9 ῦ Ν] Ἰδοκίηρ ἴῃ Ἐϑὰ. Οὦδβαν τῷ 
θεῷ ἡμκῶν οογτες]ν.--τ 2... ὉΝ] ας Κίηρ ἴῃ Ἐϑὰ.----" 12 Ιδοκίπρ ἴῃ Εϑά. 
--10. οπῦ “ΘΝ Ιδοκίηρ ἰῃ Ἐβά.5Ὰ., 3 Εβά. εἰ ἀκ Ἐτάγας.---ΟΌ ΓΙῸ τσὴ] 
ἰδοκίπρ ἴῃ Ἐϑὰ.8.--- τ} Εϑά, ἀποστολάς - ὈτΥ.---ὐῦ ΠΣ τυκῦ] ὦ διὰ 
Ἐ54. τοῖς μὴ ἔχουσιν.---ΟΞ9Ι»Ό ... 3] ὦ ὅτι ἐστὶν ἰσχὺς ἡμῶνΒη (ὑμῶνλ); 
Ἐϑά. ὃ γὰρ κύριος δοξάσει ὑμᾶς.---11. ὈΠῸ] Ὁ. οἡ ν."; Εϑ4. ἐκέλευον, 
οὐΪΐν υϑοὰ ἱπ Αροςγ., δυϊ τηησ. “πιᾶκε ἃπ δηπουποειησηῖ"; 90 3 Εϑά. 
ἀεπιρεδαη.---ιῸ 5) Ἰαοκίηρ ἴῃ ἘΞα.8Α; ἐγαηβροθθὰ δηὰ ρἰδοκὰ αἴϊζας σῷ 

ες ἴῃ Ψ, ἐν δ.) σιγᾶτε καὶ μὴ λυκεῖσθε.---12}}2}} .2] Εϑά. ὅτι καὶ ἐνεφυσιώθησαν; 

3 Ἐϑὰ. "παρηΐβος ἐμὲηε σωηὶ ἐχαϊα!ὲ, Μοτε ΜῈ ΤΊΔῪ Ὠοῖε ΠΟΥ ἰδοκίησ 
ἴῃ ἰΐ8 ὑγοροζ ρἷδοβ, δῃὰ Ὁγκ 845 θεεῶ τὰ. ἴοσ 12. 

8᾽" Ὁ ὙΒῸ Ἐδδδὶ οὗ Βοοίβϑ8.---(οπιπυΐϊην (6 τεδάϊΐηρς οἵ 
186 Ἰανν, (86 οοτηηδπά ἴο Κοερ ἴμεῈ Εδαϑί οἱ Βοοί8, οσ Ταρε- 
Π80]65, 85 ἰϊ 15 ὙΤΟΏΡῚΥ οΔ]]6ἀ, 15 ἑουηά ἀπά ἴδε ρβορῖὶε φρο ἴο [86 
πιουῃίαίη ἕο Ὀγαηςοῆοβ ἴο Ου]ὰ Ὀοοῖθ5. ΤΕ τεδαϊηρ οἵ [86 αν 
8 οοητἰηυ64 ἀκὴν ἔογ [ῃ6 βϑενθὴ ἀδγυ5.--- 18. Ο» ἐδε χὰ ἀαγ οἵ ἴῃ 
718 τποηΐϊῇ, δῃὰ 80 ἀἴγες!ν αἰΐογ [με βνεηΐβ ἀεβοτθοά ἴῃ νν. 1:15, 
81} οὗ νῃΐοἢ ἀτὰ ἀβϑυπιθὰ ἴο μαναὰ ἴβϑη ρ]δος ἴῃ ομβ ἀδυ, ς΄. ν. 3. 
ΤῊΝ Δ5ΒΘΠΊΌΪΥ 8 ΠΟΥ͂ ἀεβου θα 85 οοπηροϑεά οἱ ἐδ ἀξαάς οἵ ἐξέ 
αίδμονς οἵ αἱ! {16 ῥεοῤῖο, ἃ ἰανουτγίϊε ἴειτη οὗ ἴδε ΟΒγοηΐοῖεσ, ἐΐε 
ῥγίοσίς απά ἐπε 1,ευϊο5]. ΤὨ τηᾶ88 οὗ [8 Ῥβορίβ, ψ8ο μιδά ρμαγ- 
Εεἰραϊοά ἴῃ [6 ἄτϑὶ ἀδγ᾽β ργοοθεαϊΐηρβ, ἅγε ποῖ τηεηεοηθά, ἀπά 
ΜΕΓΘ ὈΓΟΡΔΌΪΥ ποῖ ργεβεηί. ζίο Εσγα {δὲ Ξογίδε] ἰβ ῬΤΟΡΔΟΌΙΥ ἃ 
Εἶοβϑ, υ. 5. --ἼΒε οὐ͵εοὶ οὗ [Π15 ἀββθη]ν νγὰ5 ποῖ 186 τεδαϊησ 
οἱ ἴδε ἴανν, δαὶ 15 βέυαγ, ἐο γεί απ ἐμσίρ᾽ ἑμίο ἴον εἰσ μϑεά ἰο] 
ἐμ τυονὰς ο {δε ἰσιυ]. ὙΒΕ οἶδῃ Ἰεδάθσβ δηὰ [μ6 δος εϑί ϑιϊοβ 
Μ ΘΓ ραϊμογοα πον ἴο ρυΐ (Π6 αν ἱπίο οβεςί.---14. 4»ά δεν 
"οωρπά ευνίίον ἐπ ἐξέ ἰαιο τυδίολ Υ αὐπυοῖ οοηηπσπάεά ὃγ ἐπε παπά οἵ 
Μοξος ἐμαὶ ἐπ δος οἵ Τϑγαεὶ σἠοιά ἀτυοὶ! ἐπ δοοίάς οπ ἐδ6 {εα5ὲ 
οἵ με γε ν»ιονΐῶλμ. ἘΝ. “μον {μαΐ Ὑδανεἢ Βδά οομπμπιδηδεα᾽" 
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ἦ5 στοὴν. ΤΟ ἢγθὶ ἽΝ ἰ5 ἃ τεϊαϊδνε δηὰ [6 βϑοοπά ἃ Ἴοῃ- 
)υμποοη. 

ὙΒε ἰανν τείειτοὰ ἴο 5 ἰουπὰ ἰῃ Πὲ. τό9-1 1ν. 228. ὙὍΤὨς (ἰτ6 

Ρτεβεσθεὰ ἴῃ Ὠΐ. 8 δέϊεσ ἴῃς δι βογίηρ οὗ ἴδε Ββαγνεϑβὶ, δηὰ πε ἐεϑιϊναὶ 
οοστεβροηβ σἱ (δε ἱηρσαιογίης οἱ ἔπε εαγίεσ οοὰς (Εχ. 23:50 3455). 
Τῆς εν! εἰς! οοάς κῖνεβ 186 τοὶ οἵ [δε 718 τηοηῖὰ 85 ἴδε δρροϊηιοὰ 
ἔτας, Βυΐ ςοππεςῖβ ἴδε εαϑὲ τ ῖ ἴῃς χα ποτίηρς οἱ ἴμε Βαγνοβϑδί. Αςς. 
ἴο οὐζ ἀδίεβ ἰῃε εαϑὶ τγᾶβ κερὶ οὐ ἴῃς 2)ὰ ἀδὺ οἵ ἴῃς πιοηΐῃ. ΤῊ Ϊΐ8 
βἴοσυ 8 θαϑϑὰ οὔ 1Βςε ἴχεν. οοάς, ψΒεγε δίομε ἃ βρεοϊᾶς ἀδῖε ἰ5 ργεβογί δά, 
διηά ψβογὰ (ῃς τιδκίηρ οἵ θοοίῃ8 ἰβ ογάεσθοά. [{ 5 ἱηοοηῃοοίνδοϊὶς ἰμδὲ 

Ἑξζτια ββουϊὰ Βανε Βεϊὰ {πε εαϑὲ ου ἴῃς στοὺς αν. ε πιᾶγ βιρροβα 

(δαὶ εἰϊμος [86 :ϑίὶ ἀδὺ οἵ ν." 5 δὴ οἴτοσ, “)ά᾽" ἰῃ ν. 15 τη. ἴῃς ποχί 
ἄδν, οτ, τῦοσε ριῸῦ., 13 ἀδγβ μδὰ εἰαρϑοὰ δεΐνοεη ἴῃς ΔΒΘΘ ΡΥ οἱ βῖυ- 
ἀεηῖβ ἰῃ ν."" δηὰ {δῈ δοίυδὶ Κεορίης οἱ με ἐεδβϑεϊναὶ, [ἢ 9; Μὸ δγὰ 
᾿τδηβρογίοα ἴο ἴῃς 241} ἀδν, 7υβῖ τίρδι { ἴῃς βενεη-δυ ἔεαϑὲ θεζδη 
οὔ ἴδε τοί. ᾽ε τηυβὲ τεσηειαθεσ, ἐβουρῃ, ὑπαὶ ἴῃς ἔντο βεςίοῃβ ἂζς 
Ἰοοβεῖν 7οἰπθὰ δῃηά σρδν Βαανα Ὧο οσίρίπαὶ οοπηδοϊίοῃ δἱ 8]}. 

1δ. 45ὰ μεν οογημαμάξά αμπὰ ἰδϑμεά α ῥγοοϊαγιαϊἑοη. 80 τὰ 
τηυβὶ τοδα ὈΥ 8 5|σῃϊ σοττεοιίοῃ, ἴοσ μετα ψὰ Βαᾶνὲ [86 ογάετβ 
εἴνοῃ ἴο (πε ρῥβορίε, πὰ ποῖ ἃ Ἴσοης᾿πυδίίοη οὗ ἴΠε ἰᾶὰσ.0 Οἡ 
“ἰβδυΐησ ἃ ὑχγοοϊδπηδίϊοη ̓̓  Ὁ. οἡ ΕΖ. 1).---ἶἴη αἱ! ἱμεὶγ οὐδίες ἀπά 
ἐφ σεγμδαΐοηι. ΑΒ ἴπε τρδββαᾶσε σοηνοηίΐηρ 4}} [ἢ6 ρξορὶβ ἴο 188 
εαϑὶ ντᾶβ βοηΐ 411 ονεσ [υἀδῃ, ἃ ρεγοα οἵ βενεὴ ἀδγβ ψουϊὰ Ὀ6 
τασυϊγεα Ὀείογε 186 ογάθγβ σου θὲ σοτρ θα ἱ ἢ, ἀπά 50 νὰ 

σδῇ δοοουηῖ ἴογ ἴῃ6 132 ἀδγϑ Ὀεΐνψεεηῃ ν. 1} δπά ν. "1,--Ἵσὸ ἰο ἐπέ 
“ποιρηαΐη), τοίοστίηρ ὑῬγοῦδν ἴο {μ6 ἈΠ] σουηίγυ οὗ Τυἀ48 σεη- 
ΕΓΑΙ δηὰ ποῖ ἴο δὴν οἠδ τηουπίδίη.---Αηά ὀγὶηρ ἐπ ἰδαυεο]), 
Βοσα τηδδηΐηρ (Π6 ἰεᾶνεβ δἰίδομεὰ ἴο [Π6 ἔνγὶχβ δηὰ 50 υϑϑὰ ἴογ 
ὄγαμοὗος. ὙΒΟΓῈ [Ο]]ον5 τῃς οδίαϊορια οἱ ἴγεαβ, {Π6 τποβὶ Ἵχίθη- 
βἶῖνο ἴῃ [86 ΒΙΡ]ς, ἐχοερὶ 15. 4115: οἶἕοε, οὐ -ἶγοε (οἰδασίον), τεγγεΐο," 

}αΐνι, απὰ ἰκίοῖ ἰγεὰς (νὰ μεᾶνυ [ο]ᾶσε, ρεγμαρϑ8 δυεγργ665). 
Ιῃ 1»ν. 235 νὰ Βηά “Ρα]η1, (Πῖςκ ἔγεεβ δηὰ σ]]]οννβ,᾽᾿ οἷν ἵσνο 

1665 σοΙΏΟῃ ἰῃ ἴΒ6 ἔνο ρᾶϑϑᾶσόβ. ῬΘΓΒΑΡΘ {Π6 ΟΒτΟΏΐοΙοΓ Βδ5 
δι: ρ πε [86 ραβϑᾶσε δοοογάϊης ἴο {πΠ6 υϑ838 ἰῃ Ηἷθ οὐγῃ ἀδυ, οἵ 
1.6 Ιεδάοσβ κᾶν Βαᾶνα παπιϑὰ 8}} [π6 ἴγθεβ τ βίο τηίσης δα ϑῖν 
Βα ἐουηά, {πἰπκίηρ τρμεν τμαὶ ἰς τνᾶ5 ποῖ πηδίογίδὶ ττμδὶ Κὶπὰ 
οὗ ἔγχεα [6 Ὀγδηοῃεθ Ψψετα ἔγομ.---16. Τῆς ρθορὶς ορενεὰ τῃς 

φόροι σοῦ ἰὼ Ῥαϊομιίίος, δοά ει] ἰουσά, ᾿δουεὰ τατεῖν (ΟΑ5. Τινεῖνε Ῥεοῤῥοίς, ἴἰ,382). 
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Ρτοοϊαπιδίίοῃ ἀπά υἱὲ [μῈ ὈοοΙ5 ἐσοῖ οπς ὠῤοη πεῖς γοοί," απᾶ 
ἐπ ἐμεὶν σομγίΣ], ἴογ ἴποβε ψῆο Βαὰ τοβιἄθησεβ ἰη 7ογυβαίθπι, σρᾶ 

ἦπ ἰδ σομγίς οὔ ἰκε ἤομδε οὔ Οοά], ἴον ἴμ6 ῥτίοςϊβ, [κεντίοβ, δπά 
οἴδεγ τεσιρὶς οβηςία!5, αγά ἐπ ἐπα οῤόμ ῥίαοε οἵ ἐδ τοαίεγ γαϊεὶ, 
συ Πεγα [ἢ6 ἢγϑί Δ5ΒΘΊΌΪΥ δα Ὀδοη Βεϊά, ν. ', ἀπά {πεογείογε ὑσθ- 
ΒΌΓΩΔΡΙΥ {πε ἰαγρεϑὶ ὀρε βρδᾶοε ἰῃ {π6 οἰΐγν, σμά ἐπ ἐξα ορεπ ῥῖίαςε 
οΓ {διε ραίε οἵ Ἐρῤῥτγαΐ»), ἴογ ἴᾷοβε ψ8ο ᾿ἱνοά ουξϑῖάε οὗ ΤἜγυβδί θη. 
ΤΣ καῖε οἵ ΕΡΒγαὶπὶ ἰβ παιηδὰ ἴῃ 2 Κ. 1412 Ξξ 2 (ἢ. 2ς3 Νε. 
χ28.. 85εὲ Ουἴδε, ΖΟΡΥ͂. νἱῖϊ,39 5. 1 τγὰβ ῥγεβυηδΥ {δε 

ταδίη οὐεῖ ἴο ἴπ6 πογί σουπίγυ. 
11. Α»πώῶ αἱϊ 416 σοπργεραίίοη το καά γείμγποά [γορε ἰδ σαῤ- 

ἐϊοῖ 1] βῃονβ ἃ ποίβ οὗ [86 (βσοηΐοϊθσγ, ψῃο δβϑυπηθα (μδὲ 411 (μ6 

ΡΕΟΡΙΘ ψο Μετὰ ἱπ 7υ6Δἢ ἰπ ΕΖΙΔ᾿Β {ἰπὸ ψεγε γεϊυγηθα οὉχῖεϑ. 
-- ον {πὸ δοης οὐ 1σγαεῖ μαά ποί ἄοπεξ 50 ἔγονπ ἐξα ἀαγ5 οἤ «οσἕμα 

ἐπε 5οπ οἵ Νμη ὠπη ἰμαὶ ἀαγ}]. ὙΏΘ τεΐογεπος 18 ποΐ ἴο βοπιὲ 
Κεερίῃρ οὗ [15 δαϑὶ Ὁ. 7οβῇυδ, ἔογ γα ΚΠΟΥ͂ οὗ πο οἵδεσ οεὶθ- 
Ῥγαϊίοῃ, θαὶ [μ6 πηδδηϊηρ 15 (μδὶ ἴῃ 41} Ηδῦγενν Βἰβίογυ ἴδε ἴε5- 
Εἶνα!]! Βαά ποῖ θβεὴ Κερί. Ἐγὶδθ ἀγρυεβ [αὶ με τηεδπίπρ ἰ5. ποῖ 
(μὲ πο ἔεαϑὶ νὰβ Κερῖ, θυϊ (δαὶ 1 Βαά ποῖ Ῥεεὴ Κερὶ ἴῃ (86 
βίοι ψᾶῪ τοαυϊγοὰ Ὀγ ΕΖτγα, δηὰ {115 Ὀἷζ οοποϊ υϑΐοη 5 Βαϑοὰ 
ΟἹ ἴμε πογὰβ “ἄοπε 80.᾿" ““50᾽ ΟΓΥ “1π5᾽ 15 ἱπάεθα δὴ ἰη- 
ἀεβηϊΐε νοτγά, θὰϊ Βογα 1 σδῇ ΟἾΪΥῪ τεΐεσ ἴο {86 ραγίςυϊαγ ἔε5- 
εἶνα! ἀεβορεά. ΤᾺΣ ἔεαϑὲ μδὰ θδεὴ Κερὶ ὃν ϑοϊοσῃοῃ, 2 (Ὁ. 
ἡ" 812, ΌῪ ΖεΙαῦΡΑρεὶ δπὰ 7εβῃυα, ΕΖ. 34, ς΄. Ζε. 14.518, Ηοϑ. 

125 5ῆο 8 [μαΐ [ἢ ἔεαϑὶ νγᾶβ βθηθγα ΠΥ Καρὶ ἰπ ἢἷ8 ὕτηθ. Βαυΐῖ 
186 δυΐδογ ἱζπογεβ 1815 ενϊάεηοβ. ΤῈ ἂν γὰ5 Πθνν, δη ἃ Ἔν ΕΓ 
ἐπβε τυ ἀρρθᾶγβ ἴο δὲ πον.--ἀμά ἱἤεγε τοῦ ἃ ὉΟΡῪ βγεαί 
γε)οϊοίρ). ΤῊΪΐβ ψὰ5 θυϊ σοπιρΙ γηρ τὴ 186 ἰᾶνν ἔογ {Βε ἔεαϑὶ 
δοοογάϊης ἴο Ὁϊ. τό1δ Τιν. 235.--18. 1 ἃ Οτεεῖκ ἰοχὶ τε 
ταυβί τοδα: σμά Εξγα γεσά ἐπ ἐδ δοοκ οἵ ἐδε ἰαιο οἵ Οοἀ ἀαὶν ἤγονι 
ἐλε τοὶ ἀαν ἴο {πὸ Βεαςὶ οΓἩ Βοοίδο, ἃ5 τὸ δπά ἴῃ ἃ Οτϑεὶς μ5.} 
40ἨΠἕἙΕοΠκὸ ἰασὶ ἀαγ], ἑ. 6., [μα 718} ἀν οὗ ἰῃς ἔεαϑι.---Αν οπ ἐδε 
διὰ ἀαγ ἔλεγο τῦας αἢ α55ε»δ]ν αοοογαέπρ ἰο ἐδδ ογάϊπαμοε!. ΤῊΪ5 
ψΟΓα ἴογ “'85βθ Ὁ] 5 Ἰουῃά ἴῃ τῶν. 23 ἴο ἀεβης λκοὶν οοποοία- 
ἐοη. ὙὍΒε ἰδνν ἔογρδάς ἂπν ποῖκ οἡ {μαΐ ἀδγ; Ρεσθδρβ ἴμ 5 νε 
ΤΑΥ͂ δχρἰαίη ἴμ6 δΔρσγυρί βίορ οἵ {μὲ πατταῖϊννε δὲ [815 ροϊπηϊ. 

9 ϑιταρία ἔδῃῖ πεῖς οἵϊεῃ φδὲ ἂρ οα ἴδε τοοῖς ίος ἰσβρἌίεος φυεεὶς (Κιτοὶ, Κδνίξο,13). 
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ΤΒε πασταῖνε δββιιπ)ε8 [μὲ δε ρθορὶς "ογὰ δβοϊυἱοῖν ἱσπογαηὶ οὗ 
ἴδε Ἰανν ργεβοσίδίης ἴῃς Εεαβϑὲ οἱ Βοοίῃβ. Α5 ἴξ Ββαὰ βδϑὴ οδἱευταϊδα 
δἰγεδν ἰῃ ἴμε ροβίεχ. ρεγίοά, [8 ββθοϊίοῃ οδῃποῖ Βᾶνε ογί φίπαιθὰ σίῖῃ 
ἴδε στ. Ἧε πουϊὰ ποῖ ανε θδεη συν οὗἨ βιςἢ ἃ βευρίά ΒΙαπάετ ἃ5 

ἴο οοπίγδάϊςι ΕΖγ. 3΄. ϑόπὶς οἵ μεσ πτίϊετ ταϊσης Θαϑῖν πᾶνε ἀἰβρίανοά 
δυς 8 ἱζποόγδηος, ἴοσ τον [65 ταν να Ὀδε ὑυποάυςδίεά ἰπ [86 Πἷ5- 
ἴοτν οἱ Ιβγϑεὶ. 

183-18. Αἱ (818 ροΐπὶ {πε ὈΟΟΚ οἱ Εϑά. δηάβ8, ἱβουρῇ νὰ δηὰ πῃ ΒΑ 
χκαὶ ἐπισυνήχθησαν οοττεβροπάϊης ἴο ἸΟΌΝΣ ἴῃ ν.1, Ιῃ 1 ψὰ δανα ἴδ 

ψῆοὶς οἵ ν. .», Βαϊ ἰξ ἀρστϑοβ 80 Ἔἐχδοῖὶν τὴ 1 ἐΒδὲ (ἢ ς Ὀγοίκθη βεπίθηςς 
οὗ Εϑά. πιυϑὲ Βανε Ὀδδη οοταρ]εἰοά ἔγοπι , ρεγθδρβ Ὁ. [υςΐδη Πἰπηβο], 
Μαϊιεσγίαὶ ίοσς ἰοχίυδὶ οὐ εἰςΐβπι, ἐμογείοσο, 15 58] ν ἀδβοείεηι ἔοσ {μ6 γεβὶ οἵ 
18ε θοοῖ.---14. 13] ἰαοκίησ ἰῃ ὥ.---1δ. 5γ» Υν2}}} ὦ σάλπιγξιν -Ξ τυτεῖσπι, 
“εἸαγίοη,᾽" ἃ νογὰ ἰουπά οἔξεηῃ ἴῃ Ρ (υ. ΒΗΒ. δπὰ Βθηζ. Αιγοἶ,.""7).----- 
πον Ὁ] ὦ καὶ εἶπεν Ἔσσρας. ΤῊΪΐΒ ἰ5 ρτοῦ. δὴ οτίίῃδὶ σεδάΐϊηρ, ἃ8 πιδΥ 
Ῥὲ ἀεϊεττηϊποά ὈῪ ἴῃς ἀπίῃς! παιίοη οὗ ἴδε ΟΚ. ἐγαῃβίδίοτβ ἰο ἀεραγὶ 
ἔτοπιὶ ἴα ἰοχί ἴῃ [Π6 ἰπίογεβϑὲ οὗ ἰῃιο  Πρ 11} γ, θας 186 Ηδεδ. 8658 τῇς 
Ραϊίες ἰοχὲ πονογίμε θββ.---16. 22. ὉῸ“ Ἵ»9)] ΟὔΒΑΝ τῆς πόλεως χαὶ 

ἕως Ξ-: γι γῆ. Τὶ δᾶ8 1818 δηά βοὴ δὰ 5 (}} ἱεχὶ οἵ ΜΤ'.., Ξ:ῃονίης 

τδς ἐτεαυεξηὶ οοττοοϊΐοη ΌΥ δάἀαϊιίοῃ.---17. ἼκῸ] Ἰδοκίης ἰῃ ὥδβαΝ,---18. 
ΚΡ  Ἔζδραςϊ.---Ἰσ ιν νἹ] - τῶν σχηνῶνϊ..--ΟΡ Ὁ] ᾿Δοκίησ ἰῃ 68. 

9. Το γσγϑαΐ οοπέθββίοῃ.--Α ρτεαὶ [αϑί 15 Κερί ἀπά οῃἡ {μὲ 
ἄδγ οἱ ἰζ5 οὔβεγνδησε ἃ ἰοῃρ σοῃζεββίοῃ 5 βαϊά. ΤῈ ἵνο ἰμἰηρβ 
816 Ῥαϊΐϊ ἸΟΟΒΕΙΥ ςοηηεςοίεά, ἀπά ἴῃς σοηξεβϑίοη γονθ8}8 οἰ θαγὶΥ 
οομαϊ οη8 ἰαῖογ ἴμδη {πὸ Ῥεγβίδη ρεποά. 

1-.δ. Το ἔαβί.---1. 4 πῶ οη ἐμὲ χὰ ἀαγ οἵ ἐπ τπορμ]. ΤῊΣ 

ἄδγ Ῥυϊ ομε αδἴζεγ {π6 οοτηρ]εϊίοη οἵ ἴμε Εεδαϑὶ οἱ Βοοίῃβ Ὀγ 8|]} 
18ε Ρεορὶε οὗ 7υάδῃ, 81:5. ΕῸΓ 50 ἴῃς ΟΒτγοηΐίοϊεσ οοηηεοῖβ {86 
ἐνοηΐ8.--Ουγ ἰοχὶ μα5: σμά εαγίϊ τυας μῥοη ἐμοη]. ΤῊ Ϊ5 18. ποῖ 

ἑουηά ἰπ (6 Ρεβὲ Οτθοὶς ἰοχίβ, ἀηὰ ψῃογα ἰΐ ἄοαβ οοςσυγ ἰΐ 8 
ΠΟΙΤΘΟΕΪΥ βρεοϊβοα μρορ ἐλοὶγ ποαά. ΤὨῊΪΒ ψὰ8. ἃ σοπηΟἢ 5ῖρη 
οὗ ἄδθορ αἰβίγεϑβ (υ., 6. ρ., 1 5. 412 2 5. 1ὖ 1. ΤΌ. ,:2.-ὦ. 

Απά {πε βεϑὰ οἵ 1ςγαεὶ βεῤαγαίοά ἐῤιογιδοῖθος [γορε αἰΐ ἐδ 5οη5 οἵ 
βονεΐφριονβ. ὙῊΐ5 βῃονβ (6 ῥγίθβδε ν βρίγῖ. Τὰ ρυτε-]οοάοά 
80η οὗ Αὔθγϑῇδπι νψγὰ58 δἰοπε ἃ δὲ β)]εοὶ ἔογ Ὑδῆν 5 ἔανουΓ. 
Τδ ῥγέβεηςς οὗ δῃ δ᾽ΐδη ννὰβ ἃ ἀϊβευγοίης ἰηθυεηςθ. Τυβῖ ΒΟ 
[δε ϑεραγαίίοη νγὰβ πηϑάς ἰΐ ἰ5 βαγὰ ἴο ϑᾶΥ. Ῥεῦπδρβ [ογείρηθγβ 
ψ ΕΓ ποῖ Βαγὰ ἴο δχοϊυἀδ ἔγοσῃ ἃ βεγνίος οβαγδοϊογιϑεα ΌὉΥ [δϑι- 
ἴηψ, β8οίκοϊοι ἢ, δῃά ετί. ϑίδ. βϑᾶγ5 νὰ ἀο ποῖ Κποὺν ψῈο {8688 
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ζογείζηθιβ ΜΕΓῈ ποὺ {πεὶγ σοϊδίοη ἴο 186 76 οομαπιυη  Υ 
(ΒΤ.3.). ὙΒΕΥ τηυβὶ ἱποϊυάε 41} τ[μδὶ οουἱὰ ποῖ ῥγονὲ ἰδεῖς 

Ιβγϑο τα Ὀἱοοὰ (ΕΖτγ. 25; 566 ἔυγῖμεγ Μου. Ἐρ.33). Τὶς 

βίδίδιγεηΐ ἰβ ἱηοοποείνδο!ε δἴζεσ ΕΖγ. οβ. Τδ βεραζαίϊΐοῃ μδά 
αἰτεδαάν ἴδκϑη ρας δοοογάϊηρ ἴο {παῖ βἴογυ.---Αηἴἶὦ ἐδεν σἱοοὰ απᾶ 
τιαῦε οοη εσοίοη ὁ ἐ)Πεὶν δὲμς απὰ ο ἐπε ἐμσμδγ ο ἐδεὶγ {αλδετο. 
Τε 5ἴη οἵ {βεπίβεῖνεβ δηά οὗ ἱμεὶγ ἔδί μετ χὰ [86 ἤδη! υτε ἴο 
οὔβογνο {Πε 1ανν.--3Ξ. 4πὰ ἐλον οἰοοάὰ μῤον ἐδεὶγ ῥίασε απά τεαά!. 
Τῇ 50} )]εςὶ 5. Εν 18 (Π6 σε οἵἹὨ 15γαοῖ, ν.". ῬτοθδθΙν τδς 
1μεν τε8 οὗ ν. 4 ἅγὲ σγεᾶ]ν τηεδηΐ.-- -Τὴσ Γομγί οὔἩ ἐπε ἄαγ απὰ α 
ρων ἱμον νιαάξς οοηοπδίοπ απὰ ῥγοσίγαίοά ἐποτηδοῖθες ἰο Υ̓ αἰπυεὰ 
ἐμοὶν σοα]. ὙῊΕ Δ5ΘΕΠΊΌΙΥ γᾶ ΔΡρΑΥ ΠΕ ΒΘ] ἃ ΟὨΪΥ ἴῃ ἐπε πιοτη- 
ἷῃρ, 85. [δὲ ψχὰ5 ἴμε ἀυγαίίοη οἱ ΕΖτγδβ γσεδαϊηρ, 85. Η αἱ] οὗ {δε 
ταοσγηἷηρ νγὰ5 βρεηΐ ἴῃ σεδαϊηρ ἴπ6 ἰᾶὺν δηὰ 186 οἴοσ μδ]ῇ ἱπ 
Βειηοδηίηρ 15 ἸΙοηρ περίεςϊ.---. 4ππὦά ἐδιογε σἰοοά ρον ἐδια σἰαὶγς 
οἵ ἰδὲ 1,ευϊ65] σἀπποὶ θα τίρμί; ἴοσ γα Κπονν οὗ πὸ βυςῖ βἰδίγβ, 
Ἐδουρ οὗ οουγβε ἱρῃμόγαησς ἰ8 ἠοῖ δαυΐϊναϊεηξ ἰο Κπον]εάχε. 
Βυϊ [Π8 ρἷαςε οὗ [με Δ5Β6ΙΏ ]Υ ἰ5 [πε 58 Π|6 85 ἴῃ ς. 8, ἀηὰ Ζευΐες 
5 (π6 Ῥοάν ψἢοδ6 ΠδΠη65 ἅτε γεοϊϊθά. γε ΤηΔῪ δδϑῖϊν ἰγαπϑδίο: 
απά ἱμεγε οἰοοά μῤοη ἐδι6 οἰσυαδέοη, [8 τνοοάδηῃ ρῥ]αξέοττα δἰτεδαν 
ἀεοοροά, 84. ΕἸρμϊ 1ονῖῖϊοβ ἀγα παηηθά, ἴἤγθα σοιησαοη σὰ 

81, 7ἐβυα, Βαηὶ, δηὰ ϑῃογορίδῃ; ἵνο Βδηΐβ δπὰ ἃ Βυηὶ (οῦ 

811 οὗ ψ Ι ἢ (ὦ [85 σοθ οὐ 5045) πιᾶϊα ἴῃ6 1ἰ5ῖ βυβρίοίου.---ὐθά 
ἐδεν οσίοά τοῖϊι α ἰομά νοΐοε τ»ο Υ̓ αἰπυοῖ ἐδποὶγ Οοα]. ΤῊς 1,εν ες 
ψεγῈ Ομαγδοίοσβοα ὉῪ {μεὶγ ἰου νοΐςεβ, ἀου11ε55 {μῈ σοϑυὶὶ οὗ 
ουϊἰναϊίοη. ὙΠΕΥ Μαηίοα ἴο ΡῈ Βεαγὰ Ὀγ 16 ψβοὶθ Ἀϑβοη γ. 
850 ἴΠΕγ Βδά 5]]εησεά [πε σσγονὰ Όγ {πεῖς Βίρσῃ νοῖοεϑ ρεπείγαϊίηνσ 
ενεῃ {του ἴδε ἰουὰ ταδὶ! ηρ οἵ [μ6 Ρεξορὶς, 81:1. 11 ἸΙοοῖκβ 85 

ἴξ νὰ δου μανε “απο {μ6 ρεορὶβ᾽" ἰπβίθδά οἵ “υπΐο Ὑδάνθμ," 
ἴοσ 'π ν. " τῆς 1μενιῖεβ δά άγοβθ [86 δββϑϑῦθὶν. [{ τῆδὺ θὲ ἴμδΐ 
τθς Ιονὶε5 Ἰεὰ [ἢς ῥβορὶε ἴῃ ομδηιίηρ βοπια ρ581η).---ὅ. 4 πᾶ ἐδα 
1ευΐος δα1ά], [15 εἶπα ἕο (86 Δβϑθι θα ρθορίθ. ὙΒογα ΠΟ] Ιου5 
ἃ ἰϑὲ οἱ εἰρῃξ πδπιθβ οὗ 1ονἱϊοβ, ἴΠ6 84Π|6 ὩυΤΩΡΕΣ 85 ἰῃ ν. “, 

δηά 5 γον τα ββουὰ ἐχρεςΐ [Π6 8ᾶπ|6ὸ πδπηθβ. ΟυΓ ἰοχῖ, μον- 
ενοῦ, 888 θαϊ ἄνε ἴῃ οοϊηπιοη. ΤῊ 5 8 8Δη πητοβίδ ΚΑ] 6 βἰσῃ οἵ 
ςοττυρεοῃ.-- -ἼΤῊς ἀϊτοοίίοπ ἰο (με ῥϑορίβ ἰ5 γέσε, δίεες Υὶ αἰιοεκ 
οὔ [45 46] σοά (γον; δυεγαϑἰέηρ ἰο δυεγίαςἰἑηρ)]. ὙΠ6 0411 ἰβ ἕοσ 
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[δε Ρδορὶε ἴο γίβα ἔγοπι {μεσ ργοβίγαϊίοῃ, ν. Ὁ, ἰῃ ογάθγ ἴο ργαΐββ 
Ὑδδνεὶ δηά ἴο ὃς τεδανγ ἴο ἰἰβίβη.--ΤῊς ρεορὶε ορενεά, ἀουδί- 
1655 Το] ονίηρς ἴΠς 1,ενἱτε5 ἰῃ βοῦλδ σίϊυδὶ, αμὰ ἐἦον δἰ ο5 50 ἰδὲ παπιὸ 
οἵ ἐδγ εἰογυ αμὰ ἐχαϊοα αδουε αἱ! δἰοςεῖπρ απά ῥγαΐδε]. Ἐγτ 185 
7απιθ]ς (ἱ μι85 {δὰ ἴο πιαῖκε βθεῆβε ὈῪ γεπάοτίηρ: δος ἐδ6 ἨαΉΙδ 
οἵ ἰδὲ εἴονγ οχαϊεα αδουε αἱ] ευἱίλι 7ον απά τυἱῃι ῥγαΐδε. Ἐ τηλκες 
“ χα το" ἃ ρῥγεάϊοαΐϊε οἵ “παηγθ᾽ δηά 1μ5 ΠεΙρ5 ἴο ἀείεσπιηθ 
186 ἔγια πιϑδηΐηρ: σμὰ ἐΐον δ᾽ 5δοά ἠδ ρίογίομδ πάρι ἐχαϊηρ ἐξ 

αδουε αἱ! δἰοεεῖπρ απά ῥγαΐδε. Α 5Ἰριηιξ σβδηρα ἴῃ [6 ἰεχί 18 τὸ- 
αυϊγεά, Ὀυΐϊ βϑοπια σογτθοιοη 18 6586 η [1]. 

9555, ΤΏα οοπέοβδβίοῃ. 

ΤὨΐ5 ἰ5 πχυςι {πὸ τὴν οἴμοῦ ργαυοῦβ, Ἵχβογίβιίοηβ, δηὰ δά άγεβϑοϑ 
[ουπά ἴῃ ἐπε ΒΙδ]ε, (ες ΝΤ. ρδγδ)]εὶ θείης ἴῃς βρεεςὰ οὗ ϑίερβεη (Αςῖβ 
7). 15 χυϊξε Πα (Βς οοηξεββίοη οὗ ΕΖτγα (ΕΖυ. 9), δπὰ ἰξ 1πμδὲὶ θὲ 

δεηυΐηπο, 851 ἀουδὲ ποῖ, [8 οπε ἰ8 ἃ ργοάποξίοη ἔζοσα δηποΐμεῦ ϑουγος 
ἱποογρογαϊδα Ὦν ἴδε Ὁῃγ. Τῆαε 5ἰδΐε οἵ ἴῃς 6ἷκ. ἰεχὲ βῆῆονγβ ἃ ραβϑαρὲ 
80 Ὑ16}} ργεβεγνϑά (Πδὲ ἰξ τῖδὺ δὲ πε] τεζαγάθα 858 ἃ ἰαῖς ἰμϑογίίοη. 11 
͵5 ἴῃ βυδβίδῃηςβ ἃ τανίενν οἵὗἨ [5γ86}᾽}5 Ηἰβίογυ, ἀθδὶηρ συ ὄνεηΐβ πε ] 
Κηοσῃ ἴο υ8. Τῆς ρυγροβε 8 ἴο 5ϑ!ον Οοα᾽β σοοάῃεββ ἰο [5γϑεὶ δπὰ 
Ιβγϑεὶ 5 δ! γε ἰο τεβροηά. Ὑ8πὲ βρίγι οἵ ἴπῸὶ ραββᾶσα ἰ8 ρσορβείϊς 
τίβες {μ88ὴ ργίοβεϊ γ. [ὲ οἰθαιὶν Ὀεϊοηρθ ἴο με ΟἸκ. ἀρε, Ὁ. ἑ., νν. 8 1. 
Οἱ {δε ομαγδαοίογ οἵ {πε ργάγεγ, Ὁ. ἰυσίμες Κοϑβί. "δ. ϑιδ."", 

Τῃ ΜΤ. ἴδε οοπἭεβϑίοῃ 15 δῃοηντηουβ, δηὰ ἰξ 15 ἡδέυγαὶ ἴο ἀβϑυπλς (δαῖ 
ἴξ 5 ἃ οοπεϊμυδίίου οἱ {πὰ [μὲν. ο8}} ἰο ργᾶγδγ ργεοβάϊησ. Ὑδὲ ργᾶγεγ 
ταυβὲ σοπα ἔγοτλ δὴ ἱπάϊνίἀυα!, ἀηὰ ὦ Βᾶ5 ἃ ρτείδίογυ ποίς, σπά Ἐζγα 
δαΐϊά. Ἑτοπι (ἢϊ8 ποίε ἴῃς ς. δ85 θδδθὴ δεϑοςίδίεα τΟΏ ΤΙ ψ ἢ ΕΖγα. 

6. Τῆοις αἵομα ατί Υ᾽ αἰπυε] 15 οὈν] ον ποῖ οτρίηαὶ, σοάὰ 

Ῥεΐηρ [86 ῥΓΌΡῈΓ ψοτά. Τθδ σμδηρεα νὰ5 ργεβ Δ πα ἴο 

8 ΠΠορῖςαὶ Ὑδην ϑί.--τΑϑ ἀβυδὶ], ἴΠ6 Ηἰβίουυ ροθθ Ὀδοῖκ ἴο {π6 
οτεδίίΐοῃ 85 ἰοἱὰ ἴῃ ὅσῃ. Ὑδίνεμ πᾶ ογεαϊεά ποῖ οὐἱν [86 
Βϑάνεηβ, υΐ α|8ο ἐδ ἤόαυον οἵ ̓ οαθόρ5], ἂῃ Ἔχργεββίοη ἔουπα ἴῃ 
1. τοῖἪ ἃηά εἰβενβεσα Ιὲ νου παίυγα!ν Ὀ6 {πε Πεάνθῃβ8 
βαγ ὀχοοϊίεησς, βϑοταθνν αὶ ἃ8 ἍῈ 8470 186 βανθηῖῃ Βεάᾶνεη.--. 
Το Εἰβίουν ᾿υπὴρ5 ἴο Αργαμδσῃ 88 [Π6 τϑὰὶ] ἔδί μεγ οὗ {πε Ηδῦσον 
ῬΘΟΡΙθ. Τῆς Ὠιἰϑίοτίοδὶ ροϊπίβϑ ατὲ [86 τηϊσγαϊίοη ἔτοω ὕτ- 
Καβάϊτπι δὰ [86 Ἵσβδηρὲ οἵ πᾶπιθ, θοΐῃ δνεηΐβ ἔτοῃῃ Ρ.-ϑ. 
Τλοις ἀϊάςὲ βπά δὲς βοανί [αἰ {μἰ δοίογε {466] ταϊσὶ Ὀ6 ἃ τεΐδγεπος 
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ἴο ΑΡγαμδπιβ σμοἱε [{{6 οὗ Βα 6] 1γ, Ὀὰς (6 δυΐμοτ μδὰ Ἵβρεϑςίδ!ν 
ἴῃ τηϊηὰ [86 ρτεδῖ δοὶ οἱ οδεάΐϊεηςε ((η. 22).---Τὴε ἰαμά οΓ ἐπέ 
Οαπαασηῖε]. Τὰ ἴπε Ε. βίου οἵ (]8 σονεπαπί ἴδῃ πδίίοῃβ ἅτε 
τηθηϊοηρά (μη. 15.5.3), οὗ ΒΟ ψὸ πὰ Ρυϊ 5'χ Βετο. ὙΤΈΪβ 
Βᾶτη6 15ϑὲ ἰβ ἰουηὰ ἴῃ Ἐχ. 2333 705. 24.3.--απά ἰζοι ἀϊάΞέ ε5- 
ἐαδ]έδν ἐὰν τοογάς, [ον ἑδοις αγί γἱρλίεομο]. Οοά, [Βουγὰ ἐογεβθείηρς 
186 Ροὸσ υ8ὲ ΨΒΪΟΝ πουἹὰ θὲ πιδάς οἱ Ηἷβ θοοη, πονογίβε εββ 
τοπὶ ἢἷ8. οὐσῃ στἱρῃζεουβηθββ, Εἰς ἰποὶ 65 ἐγ ΒΓ] π655, πυϑί 

τῶακα σοοά ἢἶθ ῥσουγηΐβθ.---θ. δε ρίυμρε ἱπίο {π6 πιϊάβὲ οὗ (ῃς 
Ἐσυριίδη Ὀοπάασε, ἴοσ {86 δυΐμπου ἰ5 τεοϊπρ ἴ8ε πιοβὲ Ἵοοη- 
βρίσυουβ οὗ (οὐ β στασίουβ δοῖβ ἰονναγά ἢἷβ ρεορίβ.--- τ λοι ἀϊάσί 
ἀδαν ἐμεὶγ ογν αἱ {πε Κεὰ 5εα]. ΤῊΪ5 τείεσβ ἴο πε οσν ἡ  η {86 
Ρυσϑυΐης Εργυρίδηβ ὀνεγίοοκ (με βεεὶπρ [βγδο ἴε5 (Εχ. 14:9). 
-10. Α4γκ.ἀὰ ἐδοις αἰάξί ρίνο εἰρης ἀπά τοομάεγο].  ε πδιυγα! νυ 
τ ηκΚ οὗ ἴδε ρῥίασιιοβ, θαϊ {πεθ6 Ἰοὴρ ῥγεοθάβα [6 ψοηάεγβ δἱ 
16 ρα 868, ν οἢ ἴῃ {Βαπηβεῖνεβ νου θὲ βυβιοίεης. ὙΠΟ 

Δυΐμοῦ ἄοαβ ποῖ Κϑερ βί ΟΕ ἴο ΠὨτοποϊορίοαὶ ογάσδσγ, δπὰ {μὲ 
Ρίασυθθ ψεσα ἀουί]655 ἴῃ ἢ15 πιϊπὰ.---ΤῊ τεάϑοη ἔογ ἰηΐεγνεη- 
οη ἴδ ποὺ ρίνβη: [07 ἰκοις [Ὑ ΔΆ 6ἢ] ἐποιοεσί ἐμαὶ ἔμεν [τὲ 
κυρ ίδη5) αοἰοὰ ῥγοσιηῤῥίμομδῖν ἀραΐμδέ ἐδιορ). ΤῊΘ 88π|6 ἐχ- 
Ῥταβϑίοῃ ὁσουγβ ἴῃ ἃ Βρεθοἢ οὗ [εἴ γο᾿β γτενίενήηρ (ἢ 15 ἀοἸ νεγδηςς, 
Ἐχ. 181, ὙὍΒδ ῥγοϑυπηρίίζοη οοηβίβιεα ἱη [86 ρυγβυΐξ οὗ ἃ ῬΘΟρΙῈ 
ἴο βοτὰ ΠΙΡογν μά Ὀδδη δοςοσαβά.---Απά ἕΐοι ἀϊάξί πιαΐζέ 707 
ἐμγϑοι α πάρι ας ἰμς 4αγ)]. Ναριξ ἰβ Ἠεσα δπὰ ἔγϑαυθη!γ ἴῃ {δῈ 
ΟΤ. ποεῖν δαυϊναϊοης ἰο γεῤμέαξίον.---Δ1. 7ηο0 δε ἀφρίῃς "ἷξε 
α 5ἰοηε] ἰβ. ἃ χυοϊδίζοη ἔτοπι {86 ϑοηρ οὗ {πε 568, ἔχ. 155; ἑδομ 
ἀἰάξέ σαδί τορίδοαϑ “1ΠΕΥῪ βαη κ᾽ ἴῃ Εχ., ββονίηρ [6 βρεᾶαϊζεγβ 
οοποορίίοῃ οὗ αοά᾽β ἱπϊογνεπίίοῃ.---12. ΤῊΣ Ρ1ΠΔΓ οἱ οἰουὰ ὉγῪ 
ἄδν δηὰ ρὲ]ὰσ οὗ ἅτε ὉῪ πίρῃϊ γε ἀθβοτ θεά ἰῃ Εχ. 1:3, ὙΠΘΓΟ 
ἢ 15. 5414 ἐμαὶ Ὑδνν ἢ ΗΪπΊβ ΙΓ τνὰ5 ἴῃ [86 Ρ1]1ΔΥ5 ΟΥ̓ ΘΟ] ΠΔΠ5. 
Ου ραββαρα γϑῆπεβϑ ἴῃς βδιΐεγ {Ππθοϊορν οὗ 17. ὙΔμν ἢ ̓ οδ5 
[86 Ῥβϑορὶβ ὃν ἴδε ρ1]]γβ, θυΐ 5 ποῖ Ὠϊπιβεὶ ἰῃ {πεπὶ.---18. Ηδξτε, 
ἴοο, {π6 ἰαΐεγ ἰάθαβ ἃγὲ τανϑαὶθά; [πβουρ Ὑδῆνει 15 βαίά ἴο 
ἀεβοθηά ὑροη Μί. 5ϊπαΐ, ΒΒ βϑροκε ψίτι [86 ῬϑορΙα ,γοηε μδαυθη]. 
Ιῃ Ἐχ. τοῦ Ὑδησο δοίυ δ! ν ἀεβοεπάδά ἴο ἴδε ἴορ οὗ [6 τπιουῃ- 
ἰαΐπ ἃπά βροκε ἴο Μοβεβ ἴαςε ἴο ἕδος (Ὠϊ. 5" 34)9).---14. Οπης 

Ῥατί οἵ 1ῃ6 ἰᾶνν ἰβ ἐπιρἢδϑῖβθα: ἐὰν λοῖν βαδδαί ἴδοι ἀϊάσὶ πιαξε 
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ξηοιυη ἰο ἐμοηι), ἱπαϊσδίίηρν ἃ βιργεσαδου ἴοσ ἢ 15 ἰδ 80 ἢ 88 τ 
Βηὰ ἰπ ΝΎ. {ἰπε8 (ΜΚ. 251 5. 1ιι. 1.3.0 δ. 7. ς18).---Τ16. Βγεαά 
γον ἄδαυερ ἰμοι ρανεξὶ ἐδδηι [ὁγ ἐλιεῖγ μηροῦ]. ὙὍὙῊΣ βίογυ οἵ [Π6 
εἰνίηρ οὗ ἴῃ6 τηδηπᾶ ἰβ ἔουπά ἰῃ Εχ. τό’ 5- Τῇε ϑβιρροβεά 
ταϊσασυ]ουβ Ἑμαγαοῖοσ οὗ {815 Ὀγοδα πδ 68 118 σίς οἣς οἵ [86 
δτεδὶ δοῖβ οἱ σοά.---Α,ὦ τυαίεν ὕγοηε “6 νοοῖ ἱβοι ὑγομρλίοοί ομὲ 
ἰο ἐμονι [ον ἐλιεὶν ἰἠγε, υ. ἘΧ. τῦ5, πιὰ ἃ Ιοῆρεγ δοοουπὶ ἴῃ Νὰ. 
201-12. -7ὺ ρο ἐπ ἰο ἰαξε ῥοςϑοδείοη οΓ ἰδ Ἰα»] ἃ8 γα πα οοπλ- 
ταδηάεδά ἴῃ Ὀΐ. τ᾽; τολίοι 1 ταϊδεά "7 δαπά ἰο γίνε ἱμεηι)]. 6 
Βηὰ ὙΔΗΝ ΘΟ σιύογα ἴο ρῖνα [5γ86] ἴῃ ἰδῃὰ οἵ (δῃδδη (υ. 6η. 

δ ἔχ. 3421: Νυ. 1453 3211), Εαϊβίηρ [Πε Βαηὰ 8 [86 ρεβίυγα 
δοοοιηρδηγίηρσ (6 οὐ δηὰ ἰ8 ἤεγὲ 8 βαυϊναϊεηΐ, 8580 Εχ. 65 
Νιυ. 1τ4Ὁ ἘΖ. 2038: 2. 4714 Ῥ5, τοῦδῖβ, Ὁ. ου 85.--16. ΤΠε [ἴβὶ οὗ 
ὙΔΉνἜἢΒ σταοίουβ δοῖβ επᾶβ8 δπὰ [6 βρεᾶῖεγ ἴυγῃβ ἴο ἴδε δἷ- 
εἰτυὰς οἱ ἴ[δ6 ρβορὶε ἰοναγὰ αοά. Ζῆδν αμᾶ ομν {αἰδεγς αοἰοά 
ῥγεσιερίμομοῖγ]. ΤῊΝ ἃτὲ ἴ6 ρβορὶς οὗ Μοβεβ᾽ {ἰπ|6ὲ; ΟῊ 
 αἰδενς τε Ἰαῖοσ ρεπεγαϊΐοηβ. Ὑδανθι Κερί 8 σοτηρδςοῖΐ, Ὀυῖ 
ἴδε ῥθορῖς ἀϊά ῃοϊ.---ΗΠαγάομοά ἐμεὶγ ποολ] 15 αυοϊεα ἔτοτι Ὠΐ. 

1οἱδ, δῃὰ συ. 76. γ358 173 τοῖδ δηὰ νν. 11. 3, ὝὍΒΕ τερεοιἰοη ἴῃ 
ν. 37 15 ΡΣΟΌΔΟΙΥ ἃ σοργ βὶ 8 εττοσ.---17. ΤῊ τεθε]] ου5 βρίσὶς οὗ 
5γδδὶ 18 εἰδδογαϊβα δέζξογ [6 πλδηποῦ οὗ βοπια οὗ ἴδε ργορβεῖβ 
ἴο ἱπργαββ (6 μδάγεῖβ: σμά ἐδδν γείμδεά ἰο ᾿ἰδίοη [ΟΡ 67], πον ἀἱά 
ἐμεν τορηριδον ἐδν τυομᾶονς τυλέοῖ ἑθμοι, ἀἰάτέ τοῆΐε ἐδιορ]. ὙΒΘη 
6 ΟΟΙῺ6 ἃρδίη ἴο ἃ βϑρεεϊβς δεῖ οὗ ἱπβι δογαϊηδίίοη : ασμὰ ἐΐεν αῤ- 

ῥοΐμἰφά α ἰφαάον ἰο γείμγης ἰο ἐδιοὶγ σεγυΐμας ἐπ Ἐγγρῆ. ΒΥ 186 
δοοίἀδηΐαὶ ἀτγορρίηρ οὗ ἃ ἰεἰΐεσ, ΜΤ.. μὰ5 ἐπ ἐμεὶγ γεδοϊ ον, υ. 

Νυ. 14.- --ΕΚΒυῖϊ τμ6 53αἰναίϊίοη οὗ Ι5γ86] γψὰ8 δϑϑουγοὰ ἔτοπι ἴδ6 

οδαγαοίεσ οὗ ασοά. Οὐ ἰοχὶ σιῃβ: ἐδοι αγέ α Οοά οἵ Πογείνερμεςς, 
εγαοίομς αμᾶ πιογοϊμὶ, οἴσιυ ἰο απ ρεγ απὰ αδπάαρ ἐπ ἰουΐμρ κἰμά- 
5655]. ὙᾺ [86 ἐχοεριίοη οὗ οἵ [ογείνεροσς ἸΒ686. ᾶγὲ Ἴσοηνεη- 
τίομαὶ δἰἰγθιιϊϊεβ οἱ Οοὰ δηὰ δζὲ ἑουηά νεγραϊζίῃ ἰῃ Εχ. 345 

Του. 43.--.18. Νευενίλοίεδς [τὰ ταΐδγεηοες ἴο [μ6 ρῥγεςβάϊηρ] 
λοις ἀϊάσὶ ποῖ αϑαράον ἰδιοῖμ]. Τὰ ϑρὶϊε οἱ αοα᾽β ονεγοοκίηρσ 
1δεῖγ στοηρ ἴῃ τεϑοϊ νΐηρ ἴο ἐμοοβα ἃ ἰϑδάδγ οὗ {ποὶγ οὐσῃ ἴῃ ρίδςβ 
οὗ [86 οης δρροϊηϊεὰ ὈῪ Βίτα, [ΠΕῪ Ρῥγοσθθά ἴο ἃ ἔυγί μεσ δεῖ οὗ 
ξτοββ ἀροβίαϑυ. ΕΝ. τεπᾶάθγ γεα, τοῖθῃ (ϑο ΒΏΒ.) δῃηά Ἵοῃ- 
ποοῖ ΜΠ ν. 19, ας 186 Δρονθ- παιηθαά σοπηροίίοη 8 ᾿βαϊίο.-- 
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Απά λὲν οοημμεά ργεαί δίας ῤἠονιίεο). ΤὨΪ8 πιᾶν τγείεγ ἴο 186 
ἰάοἰαῖγν 7υ5ὲ ἀδϑογίρεά, θαϊ ἰξ 15 πίογε ἡδίαγαὶ ἴο γείεγ ἰξ ἴο (186 

δεῃοσγαὶ [αἰ 1688 διὰ οἱ δα Ιβγαεὶ ἰοναγὰ Οοὰ.---19. 
Απηπὰ λοι ὃν γεαδον οἵ ἐὰν αδωπάαμέ σονερῥα55ῖοη ἀϊάσέ ποί αἀδαπάοι 

ἐδοηι ἐμ [6 ἀδεογι), ενϊάθηος οὗ [μ6 ἰοηρ βυδογίηρ οὗ Οαοά 85 ἀ6- 

βου θα ἴῃ ν. "7.---20. Τὰν ροοά ερίγίξ ἱποῖς ρανεσέ ἰο νιαξε ἔδενε 
τοϊδε]. Α Οτθακ τεχὶ ἢ85 [Π6 τῆοτγα σοσησοη λοῖγ ςρίγεί. ὙΒΟΓα 
15. 0 σϑίδσθηςα ἴο [85 ψίες ἴῃ τ[ῃ6 Ῥεπίδίευς, ἴογ Νὰ. 1111 ἀ68]5 
σὰ αυΐΐε ἀποῖβογ πιαΐζεγ, θὰΐ ἰΐ 15 ἴῃ Παστηοην Μ᾿ τς ἰαῖεῦ 
ςοποερίίοῃ, ἃ5 ψὰ δηά {πε βᾶτὴε ἰάθα ἴῃ 15. 633.---21., ΤῊ] 
ΨΕΙΒῈ ἷβ ἃ ἔγθε αυοίϊαιίοη οἱ ραββϑᾶροθ ἴῃ Ὀΐ. 85", υ. Ὅτ. 2ι. 
ΤΕ οοτμπιοη τοηάογίηρ “507)7Ὲ}}} 158 ἢοΐ 80 ζοοά 85 “ Ὁ] 15ίεσ᾽᾿ 5 

ἃ ἀεβοτριίοη οὗ [6 ἴγουῦ]ε οαυδοά ἴο {με ἔδεϊ Ὀγ ἸΙοηρ τλδσοεβ. 
ΤΟ δοείιιαὶ δυηχζεσ, (Ὠἰγβῖ, ἀπά οἴμογ ὑγίναϊίομβ οὗ ἴδε ἀεϑεγὶ 

ψεγε ἀεοϊἀοα]ν πιϊηϊπιῖὶβοὰ ὈΥ ἴποβα ψῃο Ἰοοκοὰ Ὀδοῖκ ἴο ἴΒεπὶ 
ἔτοτὰ ἃ ἰδίεγ ρεγοά οὗ {{π|ε.---22. ΤῊΣ παιταῖϊνε ᾿πρ5 ΠΟῪ ἴο 
τὰς ἄὄπιε ἤθη Ιϑγεὶ οτηθγρθα ἔγομη πε ἀεβετὶ ἀπά Ὀεζδη {με 
Ῥεσταδηεηΐ σοηαααβῖ οὗ {Πε Ἰαπά. ΤὨε Κίηρσαοπιϑ ἀπα ρβορ εβ ἅγε 
ἐχρ αἰηθὰ ἴο θὲ {με ἔνο ἀϊβίγιοϊβ οομαυεγοά οἡ ἴπε εαϑί οἵ {μὲ 
]ογάδη, ψἢ1]Ὲ 51}}} ὑπάθγ Μοβεβθ᾽ Ἰεδάθγβῃρ. Τλοις ἀϊάςέ αἰϊοὶ 
ἄδην [ἴα Κίηραοπιβ δῃα ρβορ 68] ἐσ α δογμδῆὶ ἰβ ἱπϊεγργεῖϊθα ἴο 
ΤΏΘ8 “ἰπΐο ἜνΟΓΥ οογηεγ᾽ (ΒΒ), ἑ. 6., (ῆς Ιαηὰ τπὰβ αἰν!ἀοὰ 

ἴο (8 υἱπιοϑῖ Ἔχίεπί. ὙΒῈ γεπάετίηρ οἱ ΕΝἦ. “αἴίεγ {μεὶγ ροῖ- 
εἰοπ᾽ 15 υπ͵] υ5Έ 18 40]6. Βυῖΐϊ [ἢΠ6 5εῆβε ἰβ νᾶζιιε δἱ ὑεβί, δηά [86 
Ρἄγαϑα πθϑά]εββ; ἱβογείοσε ἰΐ ἷβ βείζεγ ἴο τοδὰ ψῖῖ Φ αἰοΐ ἰο 
ἐμεηι.---Τ Ὡς ἰεχί 15 ὑδαϊν οοῃίυδεά ἴῃ τς [οἰ] ονίης : αμὰ ἐδεν 
ἰοοΐξ ῥοξϑεςϑίοη οὗ ἐμ ἰαπά οἵ δίμοη ἰαπὰ ἐδε Ἰαμά οῇ με κὶπρ οἵ 
Ηετλδοη]. ὙὨΣῈ Ὀγαοκείθα σψογάβ ἀγὲ δὴ δοοίἀδηίαὶ τερειίοη. 
Ἐογ ἴδε Ηἰβίογυ υ. Νυ. 21.--.-Θ2Σ8. 4πηά ἐδπεὶν δομς ἰπομ ἀἰάεί τη δὶ 

Πἶξο ἐδμιό ςίαγς ο ποανεη] 15 ἃ τεΐδγθηςθ ἴο ἴῃ ῥγοχηῖβα ἴο ΑὈγΑΒΔΠ), 

Οη. 15 2257 2,64, Βυΐ {58 ραββαρα τἼΔΥῪ οοπλα ἔγομι Ὠΐ. 1". 
1 ν. "νὰ τὰ Ὀσγουξσδέ ἴο ἴδε οοπαιεβῖ οὗ Οδηδδη δηά 80 ἴ0 
186 Ρεσίοά δξογ Μοβεβ.---24. Τἀλεὶγ κίηξε αμά δε ῥεοῤῖες οἵ ἐδε 
ἰαπᾶς ἴο ἀο τοΐἐξ ἱμοηι αοοογάϊηρ ἰο ἐμεὶν [15:83] φ᾽δαϑωγεὶ. ΤᾺΣ 
ΒΟΟΣ ἰδδῖ 7οβῆυδ εχιεστηϊπαϊεαὰ (Π6 μοὶ Ὀοὰν οὗ Οδηδϑῃ- 
ϊε58. (1ο8. 1:-12) βπᾶᾺ5 πο τεβδοϊίου Βεσε.--2ὅ. ΤῊς εχργεββίοῃϑ 
81 ἴοσ ἴῃ πιοβί ραγί ἴδε ἔγοια Ὠϊ.: {ογεβοά οὐδε, 35, ΒοΜδες 



ΝΕΗΕΜΊΙΑΗ 8-Ὸ 369 

πωὶ οἵ ευονγίδέμρ ροοά, οἰδίογης []τεα αν] ἀσιυη, υἱριογαγάς5 αηὰ οἰέσε- 
γαγάς, ἰδ οοπάἀεηβοα ἔγοηι 611; [αἰ ἰαμά οσσυϊβ ἰῃ Νὰ. 1259 τ ἢ 
8 ἀἰβεζεηῖ ποσὰ ἔοσ “"Ἰδῃηὰ.""--26. 4ἀὰ πανε σαΞί ἐδμν ἴασιν δεδίμα 

ἐπεῖν δαοξ].  ε Βηὰ τεΐεγεηςεβ ἴο ἀἰϑοθεάϊθηξς ρδζβοῃβ οδϑβίϊησ 
Οοά ΡῬεδίπαά τὲ Ῥᾶςκ, ᾿ Κ. 14) ΕΖ. 235, ὙΠῈ Ρῆγαβϑθα ἰβ 

εαυϊνα!επί ἴο τυγηΐηρ (Π6 Ὀδοκ ἴο ἴῃ ἰατν (ς΄. 6. 227), ἀῃὰ 30 
αἰβγεραγάϊηρ 1. 1ἰ 15 ἱπίθγεβιίηρ ἴο ποΐς {Π6 ἰαΐς οοποδρίίοῃ 

ψΠἰςἢ Ρυΐβ [πε ἰανγ ΠΕΓα δαυ! ογ πυτϊζεῖβ ρυΐ σοά.---Τγ ῥγοῤἧ- 
εἰς ἰϑιαπάϊην γβὲ ἴογ εἰῃρμδββ8] τοὴο ἐδε ἐ βοά αραΐγιδὶ ἐἥόηι ἰο ἐμγην 
ἐμορε δαοὶ ἰο ἐπό6, ἐμον παῦε σἱαἴη). ἘΠ Βοσα ἰῃ ΟἿ. (158 οὐ. 

5. οἰϊδὰ οὔἱγ ὉΥ ΕἸ 78}, τ Κ. τοῖθ; 1 15 δὴ οβξηςε εαραβίβοα ἴῃ 
ΝΊ., Μι. ςἰ2 2251: 1. 1τὖ 1253 Αοἰβ 753 Εοῃ]. ττὸ Εδν. 165 1833. 

ΤΒε 5ἰαγίηρ οὗ ἴε ὑγορῃεῖβ ννὰ8 ἃ ρεου αγὶν οὈποχίοιιβ οὐ πιο, 
Ῥεοᾶυβε ΠΕ γεγο δχθοιτηρ [Π6 Μ}}} οἱ Ὑδῆνε (76. 2615).--- 
27. Οοὐἦβ εβοτίβ. Ὀείηρ [νατγίθα, ρυπίβηπηθηΐ 8 ἱπῆϊοϊοά : 
ἐλοι ἀἰάτί ρίνοε ἐδονι ἑρηο “16 παπά [ρονετ] ο ἐμεὶγ ἰογηιομίονς, απ 
ἐμὸν ἰογημοη δά ἐδορι, απάὰ ἐπ πὸ ἐηιο οἵ ἐδπεὶγ ἰογηιομὶ ἐδεν ογἱοα 
ὩρΡΉ0 {{|66], 850 6 ΤΩΔΥῪ τεργοάυοα {86 ψογά- ]ν οἵ [Π6 οτἱρίηαδὶ). 
Τα τεΐεγεησε ἰ8 ηοΐ ἴο Δὴγ ϑρεοίῆς ἱμηναβίοη, Ὀυῖ 15 ἃ ξθῆεγαὶ 
ΒΌΓΝΟΥ οὗἩ {πὲ ΘΑΥΓΙΎ ρϑγοα ἃ8 ρογίγαγβα ἰῃ 71. ὙΒε πηογα βίην 
ΒΘΙῈ ἰβ νΈγῪ {πκὸ (αὶ οὗ τῆς βαἀϊίογ οὗ 7. 211 5-, οἰ ρα55.---Απά 
ἐμοι ἀϊάξί βεαγ ἴγογι πεαυθη). ἘΤΑΡἢαβὶβ ἰ5 ἰαϊὰ ὕροη [δε ἕδςϊ, 
85 ἴῃ6 βρθᾶκοὺ τεδάβ {πε ἰβίογυ, ὑπαὶ ῃθπανεῦ 15γ86] οτεὰ ἰπ 
ἀἰβίγεββ σοά ραᾶνε σχεϊϊεῖ.---αηνά αἀοσοογάϊηρ ἰο ἰμν αδμάαη 07» 
βαϑοίοης 85 ἶν. 1] ἑδοῖς ἀϊάτέ γίνε σαυϊομγο]. ὙῈ6 δανίομγς 816 
Τα] θὰ “7}υάγσε5᾽ (7ὰ. 215.39), {1πῈ} ψεῖα 186 σά κα Βογοθβ 
ἘΒυά, 7ογυῦΡδδὶ, εἰ αἱ.---28. Βμὲ τυῆορ ἐμόν Ππαά α τεοῥίξε], ἃ5 
ΒΟΟῚ 85 ἴΠ6 Ρυ μη βῃτηθηΐ τνα5 τὶ Πάσανγῃ ἀπά σοηαϊ ἰοπη5 ψεγα [8- 
νοῦγαρ]ο, ἐμόν αραῖπ αἰά ευὶ δείογοε ἐξεε, απά ἐμοῖς ἀϊάςὶ αδαπάον 
ἐλιοηι ἐπ ἐἕα βαμά οἵ ἐποὶγ ἐποηιῖθ5]. ΤᾺΣ ἰάδα 5 [μαξ Ι5γδ 6] νγγὰ8 
Βεϊὰ ὉρΡ ΌῪ Οοὐβ μβαπά, ἀπά 838 βοοὴ 85 Πε ἰεῖ ρο, βεϊίηρ [86 
ΘΏΘΙΩΥ ἔτεα ἴο δεῖ, [θη [5γϑθὶ γγχὰβ πῸ τῃηδίςοῃ ἴοσ {πε ἴοα. ὙΠογα 
ΦΟΠ]Πονβ ἃ τερεϊ τίοη οὗ 186 βἴογυ οὗ [με ρβορ]ε᾽β αἰβίγεβϑίῃ! οΟὐῪ 
δηὰ Ὑδην ἢ 5 τεβυτηθὰ ἱπίεγνεπίίοη.---Τ λον, ἀὐάςέ ἀοἰῖθεν ἐδδηι 
ἀοοογαέηρ ἰο ἐν οοπιρασείονις πιαην ἐδημθδ]. “ΜϑΔῊΥ {{π|69,᾽᾿ 85 
ἘΜ"., 15. ἱπιροββίθ!ε οὐ δὴν 708ῖ ρῥτίποίριεβ οἱ Ηδῦγεν βυπίδχ. 
Μδην" οὗ “Δουηάδηϊ᾽᾽ πιιβὲ αὐδ] Ὑ “ΟΟΙΏΡΑΒβ ΟΠ 8 85 ἴῃ 
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νν."». 1 “ΤΊ Πη65᾽ 15 ἰδοκίηρ ἰῃ πιοβὲ αγεεκ ἱεχίβ; δηὰ ψΒΈΓα 

1ξ οσουγβ ἰξ ἰηἰτοάυςεβ ν. 33. “Μδην {{π|ὲ5᾽ ἀοε5 ποῖ δ ἴῃ 1 
1δε 1Ίάεα. ὙΤΒε ροϊπὶ ἰ8 [μαΐ βὰς {ἰπιὸ ψΒδη [ἢ 6 ρϑορὶε οτὶοαὰ Υ88- 
ψ ἢ ἀεἰνεγοα τε. ὙΝΠδὶ νὰ βΒῃου!ὰ γαῖβεσ ἐχρεςῖ ἰ5 ὕγορε ἐπεὶῦ 
ἐποριΐες.---29. Απὰ ἐλοι ἀἰάεέ ἰοσἐν ἀραϊπεὲ ἐδοη}) Ὁν ἴμε πιο ἢ 
οὗ ἴπε ῥγσορβεῖβ, 88 ν. 3. Ηδσζγε ἴδε οδ]εςὶ ἰβ ἐσ ὀγίμᾳξ ἐμεθε δαοξ 
ἰο ἐᾷν ἰαιυ), Ὀὰξ ἴῃ ν. 38. 0 ἐμο6. Οοά δπά {με ἰδνν δὲ Ὀργδοῦ δ ν 
ἸΔεηεἰΒεα ἴῃ τεβρεςῖ ἴο 15γδ6]᾽5 ορεαΐδθηςε.---  λίοὐρ α νιαη σλαὶ 
ἀο απ [ἴσα ὃν ἐδόη1} ἰα. ἃ αυοϊαϊίοη ἔτοπι ἴων. 185 ψῖτ [6 υὑϑυδ] 
β!σῃι ἱπαοσυγαοῖο5.---90. ΤῊΣ ἄγβὲ οἰδιβε 15 ἀἰδίουϊ; ΕΝ. Βανε: 
ΜΔ γεαῖβ ἴδοι ἀἰάϑὲ Ῥ6δγ ὙΠ {86πι᾽ 88 ἰη ὦ". ΤΒο οἴμεσ 
ιβ8. σϑηάογ ᾿ἰΐεγα!γ. ΕΎ]Ὲ ΒΌΡΡοΒβεβ δὴ οδ᾽εςξ, “τογον,᾽ ἴο 
θ6 οτηἱτιοὰ, “Ῥτγοϊοη γ᾽" Ὀεὶῃρ βδαυϊναϊεπξ ἴο “Ῥγοϊοηρ πλεγοΥ.᾽ 
Βυϊΐ ἴῃ Ῥ5. 3610 τοἱἹΣ (πε οὈ͵εςῖ ἰ5 ἰουπ. ϑυςὶ ἃ 56η86 5 βυΐῖ- 
8016. Ἴδε ραββᾶφζε πᾶν Ὀ6 τεπάεγεα: ἑύον ἀϊάσί ἀγα τῬιαην γεαῦςΣ 
ῥηο ἐμϑη, ἑ. 6., ἃ Ἰοῃρ-Ξυδεγίην Οαοα γανε ἴμθτὰ ΤΔΩΥ γεδγβ οὗ 
δίδςε.---Απὦ ἰδοι ἀϊάέ γίνε ἐἤονι ῆο ἐδς παμά οἵ ἐπε ῥεοῤίες οἵ 
ἐμ ἰαπά5] τεῖεβ ἴο [6 ὅπ8] οαἰδβίγορμθβ τεβυϊ ἰηρ ἔγοσα ἰοηρ- 
ςοπεϊηυδα ᾿ηβάεἰ εν, ἐπεγείοσε [Π6 ῬθΟρ 65 ἄγε ἴμ6 Βαρυ])οηΐδηβ. 

82. Α»ἀἃἅ που]. ὙΠῸ ϑρβᾶακοῦ 1εὰρ5 ἔγοπι Ηἰβίοτίς γεϊγοβρεοξ 
ἴο {μὲ ῥγεβϑεηΐ σοῃβθαυδξησεβ οὗ {πε ἔδοίβ βίαϊθὰ ὔονε.--ΟἿγ 
Οοά, ἐμ ργεαὶ, ἐδ τεὐρν ἀπά ἰδε ἰεγγίδίε Οοά, ξεοερίμρ σουεπαπὲ 

ἀπά ηιογ0}}. Α φοοὰ ἰηπβίδηςε οὗ {δε ἰδΐβ ὑβαρὲ βῃονίηρ ἃ ἔοπά- 
Π658 ἴοΓ ἃ ἰοὴρ [ἰΞῖ οὗ αἰνίης δι υΐε5.---ἱε ποὶ αἷϊ “διε καγάϑλὴρ 
τὐὐλίοῖ μας Πομμά [Ὀεἴ4}16}] μα σϑονι Πμ16 δείονε δε]. ὙΤΏΘ- ποτὰ 
μαγάσλη 18 αἰταοδὲ τεοβηΐοδὶ κα “1 εχῖῖς,᾽ τοζοστίηρ 6βρθ- 

οἶδ!ν ἴο [μῈ θοπάδρε ἰῃ Εφυρί, Νιι. 2ο14, ὙΠ ρΪδα 8 ἐμαὶ σοὰ 
ΜΟΙ] ποῖ τηϊηίτηῖϑα [6 Βυπ δου ΙΟἢ Πἷβ ρεορὶε ἐπάυγοά. 
ΎΒΕ56 Βαγάβῃϊρβ μβαά βεΐβι θη μ5, ΟὩμῪ Εἴριξξ, ομν ῥγίμοες, σμᾶ ΟῊΓ 

ῥγίοσίδ, σμά ΟἿ ῥγοῤλοίδ, αμᾶά οὩΥ [αἱδεγς, αμά αἱ ἰᾷγ ῥεορίεὶ. 
ΤὨε ἰοηρ οδἰδίοριια 15 τλδάς ἴο ει ρδβίβε [πε Ὄχίθηΐ οὗ ἴδ μαγά- 

βῃϊρ8 νης Οοά [5 δβκδεὰ ποῖ ἴο υπάἀεγεβιϊιτηδίο.---85:8, Βμέ ἑζοι 
ατὶ ἱπηοσοηὶ [ἸἸΠπΈγα ]]γ, τί ρμίθοι5] ἐπε σεραγά ἰο αἱ! ἐπα ας σονια ρος 

45]. Οτεδῖ δ8 ἴδε ἀερτδάαδιίοη οὗ [5γδεὶ, [ἢϊ15 ὑσορμεὶ ἀοββ ῃοῖ 
οδᾶσζε αοα νι] ᾿π͵]υβεῖςε. Ιπάερὰ, ἴΠῈ ψΒΟ]6 ραββαρο 15 τηθδηῖϊ 
ἴο 5ῆονν {Π6 βἰησιαγ ἐογρεάγαηςε οἱ σοά.---84. ΤῊΝ τ ὶοκοάῃθς8 
8 ἀεβεῦ θεὰ ον 88 αἰβορεάϊΐεηςα οὗ [Πε ἰανγβ, σοταπηδπατηθηῖβ, 
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δια ἰοβειπηοηίθβ, ἰῃ ἢ πτοὴρ ἴῃ6 ΒΙΡΒΘΓ οἰαββεβ, Κίηρϑβ, 
Ῥγΐηοαβ, ῥγίοϑίβ, διὰ ἔδίμογθ, ψεσα ἰηνοϊνθα 85 ψῈ}} 85 ἴμε ἰὌ]Υ. 
--8δ. Α»ἃ ἐλεν ἐπ ἐμεὶν ξἰπράοηι αμὰ ἴηι ἐπ} ἐγεαὶ ροοά υἱοῦ ἐλοι, 
καυοσὶ ἰο ἐδονι απὰ ἐπ ἰδθ ιυἱάε αμά [αἱ ἰαμά τολίοῖ ἰμοιε φαυεϑὶ 
δείονε ἐμονι μαυε ποὶ σογυοά ἐδ66]. ΤὨῊΪ5 {{εγὰ] τεπάθγίηρν Ὀστίηρβ 

ουὖἱ [86 οχίγοπιθ ΚΜ ΔΓΔη655 οὗ δὴ δοουτηυ δίίοη οὗ ρἤγαϑθβ 

ΒΌΟΝ 85 8016 οὗ ἴμ656 Ἰαΐε τσ τεῖβ ἰονεά.--- ΑΝ" ὦ λαῦε πο ἐμγησά 
ἵγομι ἐμιεὶγ εὐἱ! ἀφοάο]. ὙΒ6 ρυγροβα οὗ σοά ἱῃ θεβίονίηρ ἷ8 
δἰ[ἰ8 νὰ8 ἴο πδκα [86 ρβορὶε στρῃβΐθοιιβ 88 Μ6}} 88 ὑγοβρεσζουϑ. 
--86. Τῆς νυϊίοσ ΠΟΥ σοπλ65 ἴο {πε οἰεαγεδὲ ἀεβοσρίίοη οἱ ἴπ6 
ΡΓοβοης ὈΙῃΐ, 4 ἀσβοσριίοη ψ Ὡς Ροΐηῖβ8. ἰῃϑἰβίθ πον ἴο ἴῃ 6 
Τα βογίεβ οἵ {86 Οτεεκ ρεποά. ἍΑ4ώ δεδοϊά, τυε αγε ἰ0-4αγν δομά- 
"πεῆ; ἀπά ἐπ Ἰαμάᾶ, τολίοῖ ἐδιοιε ρανεδέ ἰο ΟἿ [αἰδοῦς [0 ὁαΐ 15 Γγμὶξ 
απὰ ἐϊξ ροοά, δολοϊά τοὸ αγτε δοπάνιε προη 4]. ΎὍΒΕ ροοά τεΐεῖβ 
ἴο ἴδ6 σεπογαὶ δρυηάαπί ῥγοάυςίβ οὗ [86 ἰαπὰ “Βονίης ψἱῖἢ 

ΤΑΙ Κ πὰ Βοπου. Ι5γ86] γγὰβ ἔβα δῦ τ] Ὀοπάδρε ἴτοσα 88 
Ἔχρασίθηοα ἴῃ Ερυρὶ ἀπά ἰῃ Βδθυϊοη. Νον {πεν ἅτε βυδογηρ 
Ῥοπάασε ἴῃ {6 ΒοΙν ἰαπὰ ἰΐβε!ξ. ὙὉὙῈὰ οοπαάϊτίοη ἰ5 ἀἰβεγεηῖ 
ἔτοια {μὲ οὗ [με Ῥεγβίδῃ ρεποά, ψ ῖοἢ γᾶ5 τεραγάθα 85 ἃ τὸ - 
11οῇ ἔγοπι [με θοπάδφε ἴῃ Βδρυίοη.---57. 4ηπά ἐς αὐμπάση γἱοϊά 
ξοος ἰο ἐΐ6 κἴπρε τὐλορι ἐποις παξὲ ῥίασοά ΟΌΘΥ 1:5 Ο σοσοθ οἵ ΟἿ 

οἱ]. ΤῊΘ Ἰαπὰ ἰ5. 511} ἐγυϊεία!, Ὀὰΐ 118. θα! δηγίομεβ. ΟὨΪΥ 

ἴδε ἐοτγεῖψῃ Κίηρβ.--- ἀπά οὐεὸν ομν δοάϊος ἐΐογ τμο]. Ῥοτὰ5 οου]ά 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ θὲ ἔουηά ψΒΙΟΝ νου] τηδκα [5γδ6]᾽5 μυ πυ]Π]δίομ ἀθαρεσ. 
Τῆς νογὰ ἕογ δοάίες 4130 πηδδῃβ οογῤδθ. Τα Ὀοάϊεβ οὗ {8688 
Βοηῃάπηθη γα νἰγίυδ!ν ἀοδά Ὀοάΐεβ, ἔοσ ἴῃ ββορὶβ ἅγὲ ἴῃ σίθσα 
ἴοοἱβ οὗ ἑογείψῃ ἐγτδηίβ.---αἀπά τοὐεΐε ομν σαμες ἐμογ ἀο αοοογαΐπε 
ἰο ἐμεὶν ῥίοασωγο!. ὙΒαὶ 185, [ῃς ἔογεΐσηι τυ ϊογβ ἴ8ΚῈ μὲ ΤΠῸῪ 
ψαπξ ἀηὰ [με ποπηΐπαὶ οὐσηοῖβ σοὶ ψηδὲ ἰ5 ἰεἱῖ. Α πιδη πιρῃς 
Βανβ στοαΐ μοιάβ, θυῖΐ με οουἹἱὰ πονὲσ (6}1} ον πιο Ὀεηοβὶ 

νου] δοογας ἴο Ηἶπι.---Αηα τὲ αγε ἐπ ργεαὶ ἀἰδίγε55). ϑίηςε 868 

ΟΡΌΓΕΘΘΟΙΒ ἴοοκ 5γ86}᾽5 ῬΓΟΡῈΥΥ δὲ Μ1}}, (δε γίεἰ θοΐ οὗ 1868 
5801} δῃά οὗ {με Βογά, ψα τυ τεραγὰ (8 ἀϊβίγεββ 88 ἱποϊυαΐηρ 
αἶτα ρονοσίυ, ἐβοιρῃ [86 ἴετπι ἰ80 ἱποάε8 {Π6 δηρυ 8 οὗ βου] 
ἐπάυγοά ὈΥῪ ἃ ᾿ἰθογίγ-ἰονίπρ ῬθορΙς, θεαγίηρ ἃ ψδ}]Ππρ βογνίτ 8 
οὐ με ἰαπὰ ψηϊοι νὰ8 {μεῖγβ Ὁν αἰνίπε στ. Ὑεῖ ἴπεγα ἰ8 πὸ 
ΤΑΌΓΙΩΌΣ ἀραίηβί [ῃ6 αγ5 οὗ ἃ τηγϑβίοτίουβ Ῥγονίάεποε [πῃ 8}} 
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τμεῖγ Οἰζἴογηθ85 ἴΠ 6 γα ἰβ ΟΠ]Υ 56]{-γεργοᾶςῃ. Οοά᾽ Βαηὰ ἴ5 ρα 
ἴῃ ἴῃς ρθορίε᾽5 ἀεργδάδίοη, Ὀυϊ ἢἷ8 σουγβε ἰβ δρυπάδηςν 705- 
Εἰδεα Όγ Ι5γδεὶ 8 βἰῃϑβ. 

1. Ὁποῦ» ΠΟ ΝῚ ἰδοκίησ ἴῃ ὥδβαν, αὐ [65 χαὶ χόνις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 

αὐτῶν - ὈϑσΝΎ Ὁ» “κ.---. ΣῪ] ὦ οἱ υἱοί.---"}2] ὦ υἱοῦ.---83. "νὴ Ιδεχ- 
ἱῃρ ἰῃ ΟΒΑΝ --τλρη3 Ἢ} ΟἿ ΓΡ3] ἰδοκίπρ ἰῃ ὥβαν, οὖν μα5 τὸ τέταρτον 
τῆς ἡμέρας ἴῃ ΒοΙΒ εἰδυθε5.---ὐ Ὁ Ὁ] Ο δαάὰβ τῷ κυρίῳ. ---τνν Ὁ] Ἰδοκίης 
ἴῃ Φ8.---Α. ὈκλθῪ 5)2} Φ καὶ υἱοὶ Καδμιηλ.---.222. .22] δοκίησ ἰῃ ΘΒ, 
υἱοὶ ΧανανιΑν, Χωνενιαςἵ - :.)22.---δ. ΟὐἨ 1τῃ6 πδπιε5 ΟΘ0ὔθδβανκ μας οὔἱγ 
Ἰησοῦς καὶ Καδμιήλ. Ὁ Πᾶς 41} 18 πδηηεβ εχς. πε ἵἴνο Βαρὲς.--- Ὀϑνπον] 
(ξ τὸν θεὸν ἡχλῶν.---ὉΟΥ ΟΝ 22] Φ"- τῆς δόξης τοῦ ὑπερυψουμένου; τά. 
γ122.-- Ὁ 758} 5. 8 Ῥοΐδὶ ρῖς., [86 οὐἱν οᾶϑε οἱ ἰῖ58 υϑ56ὲ. 52, ἐχαμὲμς 

ἡ, πουϊά δὲ θεῖτο. ---9..2} Οὁ ἀγαλλιάσει -Ξ “))..---6. ὦ ρτείδοεβ. ἴο 
ΜΤ. καὶ εἶπεν Ἔσρας -- ΚΡ ἼΟΝ5.--τοοΦη] Ἰδοκίησ ἰῃ (ΒΑ --Ὁκ5 7] 

(Φδαν τὴν στάσιν αὐτῶν τα ὉΟΡ.---Ἴ. πγ} ἰδοκίησ ἰη ΦΒ.---.Ν] νι 
Αβρααμ. 85 ἴῃ ν. ".---ἼΝ} (ὦ χώρας - γην.--ϑ. τγὺ] ὦ δαάς αὐτῷ; ὥς 
δά 58 Ευαιων ἰο τ1δε ἰἰϑὲ οἱ ρεορίε3.--- γί] Ἰὰς κίηρ ἴῃ ΒΑ Ν,.- -ρσ πρὸ 
“Ὁ] τὰ. ψνον ὑθ.---θ. ἡ] ἐρυθράν, 45 ΔἸνγαγϑ εχς. 18. 633, σβοα ἰξ βιδηάβ 
ἴος 8:1ν.--10. ογροῦ ὦ δὐάς ἐν Αἰγύπτῳ.---1δ. “Ν] ὦ ἐφ᾽ ἦν.--11. 
Ὁ..02} 4Β ἐν Αἰγύπτῳ - Ὁ) ΣΌ2.---20. 2.05] ὦν ἅγιον.---421. τοπ κα] 
δ: καὶ οὐχ ἐπεδεήθησαν ῥήματος, τεδάϊΐησ “21 2122.---429. πκρ"] ὥδβακ 
αὐτοῖς - πν, 4“ εἰς πρόσωπον -- Ὁ"20".---28 ξ. γνη... κΊ}Ὁ] ΟΒΑΝ Πδ5 
οὐἷν καὶ ἐχληρονόμησαν ἀυτήν.---55} γ 5] (ὁ γῆν τῶν Χαναναίων.---84δ. 

ΠΣῸΦ ΠΟ ΝῚ Ἰαοκίης ἱπ ΟΒΑΝ͵--δδ, Ὁ)2χηὴ] ὦϊ δὐάς5 οὖς οὐχ ἐξελατό- 
μῆσαν τε ὭΣ Νῦ ἼΦκ 858 Ὀϊ. 61::--- 428. Ὁ0}] Ἰδοϊκίηρ ἱπ ὥβαν, οὖν [δς 

καὶ ἐν καιροῖς 85 θοσίπηϊην οἱ ν.». ΕΓ ΓΙ) ] ψὰ βδουϊὰ τὰ. "2 Ἴ, 85 

νν. 19. 1τ.....- τῸ Ὦ}] πιᾶν Ὀὲ ἃ οοττυρίίοη οὗ ὉπλχΟ. ὙΒεζε ἰ5 πο ροβϑίδὶς 
Ἰεσίεἰσιαῖς οοπβίσγυςτίου οἵ [δε ἱεχὶ 88 ἴϊ βίδη5.---49. ΥἹ} ΠΣ] ἰδοκ- 
ἰπς ἰπ ὥβαν,.-- -391. ὑν) (ὦ ἰσχυρός, 50 ὑπ ἰπ ν. "3,.--8δ. Ὀγιῦ 0] ὦ βα- 
σιλείᾳ σου.---3.6 ζ. "20... Ὡ2ΊΘ ΚῚ] ἰδοϊκίησ ἰη ΟΒΑΝ, 

10 (ΕΥ. 9"5-105). Αὄ115ὲ οὗ παπιθβ οἱ ἃ βϑαϊεὰ ἐδθϊοὶ δηὰ 
8 δρτοοιηθηΐ ἴο ρχγονί 6 ΒΌΡΡ] 165 ἔοσ ἴ86 ἰθτρ16- τοσϑηΐρ. 

Τῆε ς. ἰ5 τυύιϊτίδη ἴῃ ἴδε ἢγβὶ Ρ. ρὶ. Τῆς εχργεβϑίοῃυ “οὺγ ργίποεβ, 
οὖσ ἴκεν.. οὖν ῥσ." 15 βισίηρ, δὰ ἴῃς οἐπάϊηρ ἰ8 ἴῃ ρεγίεςϊ δοοοσάὰ: “νὰ 
ἀϊὰ ποὶ περίεςξ με ουδὲ οἵ ουν αοὐ.᾽ ΤὨΪ5 οοπδίγυςζίοη ἰ5 Ἰοβὲ ος- 

οϑϑίοηδιϊγ. ΜΝ. "9 Βερίπϑ σι τἰγὰ Ρ., θυϊ (᾿ς ἰεχὲ 53Π8465 οἱ ἰπίο ἴδε 
Βγβὶ Ὁ. δραίη ἰῃ ν. "Ὁ; 90 αζϑίῃ ἴῃ ν. 9, ἰῃς οτἱρίμδὶ ἔοττῃ θείπς τεβυπιοὰ 
δὲ (δε επὰ. Τῆὲε ραβϑαφε ἰ8 (βεγείογσε πε μοῦ ἔτοσι Ν. πος ἴῃς ΟῚ. 
Τὸ δὴν οἷς Ἴδιον βιιαγίης με “παγαςίεσίβεϊςβ οὐ Ν. ῶὩο δσζυζηεῆὶ 

͵ἰ8 ποοδοὰ ἰο 5δον ἴμαὲὶ {με χονεγποσ δὰ πο ρᾶσγϊὶ ἴῃ 118 οοπιροπϑίτίοι. 
:ε τυἱΞ5 δτορεῖμεσ 8 ββδσρ, Ὀτίεῖ, δηὰ οἰδασ Ἴχργεββίουβ. 1 δὰ ρεῖ- 

Π͵Ι- 
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βυδάοά τμαὶ [86 ΟὨτ. ἤδνεσ υϑοὰ ἴδε Βτϑὶ Ρ. Ἔχο. οζολϑίοῃδ! ν ἴῃ ἴδς 
εχρδηβίοη οἵ Ν. ογ Ε.., δπὰ νεγὺ {{π|ῈῚ 1. Νεϊϊδεγ ἰβ ἴδε ο. ἴγοσῃ Ε., 
ἴοσ 1 νγδβ ποῖ πυτϊτεη ὈῪ ἃ ρσ. ΤἬϊβ την ὃς τηδάς οἰεᾶῦ ἔγομι ἃ βίησίς 
ἐχργεβδίοῃ: “ἦε Ὀτουρδὲ (δε Ὀεβὶ οἵ οὐγ οοᾶῦβε πηδδ] ... ἴο ἴδς ῥγ. 
νον δᾶ (δὲ εἰς οὗ ουγ ἰαηὰ ἴο ἴῃς [μεν.,᾿ ν..,. Τῆς οοποϊυβίοη ἰ5 

τογείοσε δρραγεηΐ {μδὲ δε ς. 5 ἔγοταῃ ἴδ ὑεῆ οἵ ἃ ἰαυτηδη οἵ ἴδε ρεγίοά, 
ΡοβϑίθΙν ἃ ὑσορμεῖ, γῆο νγὰ8 ἃ τηοϑβὲ Ζεδίουβ βυρρογίεσ οἵ ἴδε ἱεπιρὶε- 

σΥβἢΐρ. 
Τῆς ραββϑᾶσε μᾶ5 ποιδίηρ ἴο ἀο σψ]ῖἢ τς {ἰπὶις οἱ ΕΖταὰ. [π νογὰβ8 

ἔδεσε 18, ἰπά θά, τητος δρουΐ {πε αν; Βαϊ ἴΒς ἱπεν! Δ ]6 τεβυϊὶ οἵ ἃ ςᾶτε- 

ἔυ] βευάν βδονβ {παι ἴῃς τηδᾶβυγεβ ἴδ Καη ἔοσ ἴῃς βυαρροτί οἵ {με ἰεπιρὶα 
ΜΈΓῈ ποῖ ἴθε σοηβοαυδηςο οἱ Ἰεζαὶ εηδοϊστηεηϊ, θυ οἱ πιιιῖυαὶ ἀστεεπηεηΐῖ. 
Ιι ἰ5 ὑσοθν., ἱβεγείογε, (παὶ δε ρῆγαϑθεβ γείειτίης ἴο 18 ἰδ ἀγε ἱπίετ- 

Ροϊδιεά οσ ἴο θὲ ἱπίεγργεϊθὰ ἴῃ ἃ ξεπεγαὶ 8686. 
ΤῊε πηρᾶϑυγεβ ἀστοθὰ προ ἄγε: (1) ποῖ ἴο ἱπίοπηδγτυ Μ] Δ [οτείζηοτβ; 

(2) ποὲ ἴο ρυτοδαβε ἔγοῃι ἰῃοϑε Ψῆο 8οϊὰ πιεγομδηάἶβε ο ἴῃς ϑαρθδιἢ 

ἄδγ; (3) ἴο Κοερ {δε βενεηΐῃ γεᾶγ; (4) ἴο ἱπιροβε ἃ ςδϑἢ ἰδᾶχ ὕροῃ {δβεπι- 
βεἶνεϑ ίοσ ἴῃς βυρροτγί οὗ ἴδε ἱεταρίε; (5) ἴο ῥργονίάς ψοοά ἕοσ Ὀυγηΐης 

ρου ἴδε αἰΐασ; (6) ἴο οὔεσγ με ἄγβὲ ἔγυ 5; δῃηὰ (7) ἴο ρὰν ἰδὲ {{| 8ε8. 

Νον ἰουγ οὗ {π686 τηδίίοβ (1, 2, 5, 7) ἅτε ἰάἀδηςίςαὶ στ [86 τεΐοστηβ 

οἱ Νε.᾿5 βοοοπὰ δαπιϊηϊἰβιγαϊίοῃ, ς. 13. πάρε, 41 ἐχς. (3) ἅτε ὑγδς- 

εἰσιν οονεγοὰ Ὀν ἰποϑα τείοστηβ. ΤῊΣ πιοϑὶ διτίης ρἷαςος ἴοσ 15 ς., 
τιετγείογε, ἰ8 ἑουπάὰ ὃν ρἱδοίπρς ᾿ξ 88 ἃ β8δαυεὶ ἰο ς. 13. ΝΕ. 5. μαδῖϊ 
ν5 ἴο ρυΐ ἴῃς ρεορὶς υπάεγ ἃ βοϊειηῃ ρ]θάρε ἰο οοπέπυς ἴδε τίρῃς 
οουγθα ἰπβιϊταϊοὰ ὈΚ Εἶτα, 515 1315, ἵνε ἢδᾶνε Πέόῖα ἃ βίοσυ, ὈῪ οὔβ οἵ 

ἰδς ρατιϊεἰραηΐβ, οἵ 1πς πλεᾶβυγεβ ἴδκοη ὉῪ {πε ρϑορῖὶε ἰο ρεγρεϊιιδιε 
ΝΕ. 5 γτείοστωϑ. ΤῊΣ [1318 οἵ πᾶπιδϑ ἰπ {μεῖς ργεϑεῃΐ ἰοστηβ ἅγε 8]] 305- 
Ῥἱεἴουϑ. 

Τι ἰ5 ἐᾶϑυ ἴο 866 ΒΟΥ ἴδε ς. οδτηε ἴο Ὀε πιϊορίαοο. ΒΥ 118 βιγυςίυτε, 
Ῥεΐηρ ἰῃ δτϑὶ ῥ. ρ]., ἰξ μ88 δῃ εχίθσῃδὶ δϑϑοςίδιίοη τὴ} ἴδε ἸοπΩ ργάγογ 
ἷἶῃ ο. 9. ΒΥ ἰἴ58 ἀεδνοιίοη ἴο ἴδε ουἱξ, δηὰ Υ ἴδε πλδάϑυγεβ ἰδίζεῃ ἴο 
τοδίηϊδίη ἴτ, ψ μῖςμ οουἹὰ φΘαϑν Ὅς οοπποςοιοα στ ἰΒς ἱκεερίης οὗ ἴῃς 
ἴανν, ἰἰ αθοταοά δὴ εαϑὺ βεαυεὶ ἴο (86 βίογυ οἱ Εζγα᾿β ργογηυϊζαξίοη οὗ 
τς αν. ἴῖπ (ἢ οτἰσίπαὶ ἔοιπτῃ 1815 ς. ἕο! ]ονν5 με Πευϊ. ἰανν, νγΒοἢ νγα5, 
οἵ οουζες, νὰ] Κπονσι δείογε ΕΖτγα; ἱπάςοά, ἰξ 15. ἴῃς 8515 οἵ Ναὶ. 5 
τείοστηβ. Τῆς ἰανν-οοῖς οἱ Εζτα 8 ποὶ Ὠϊὶ.. θυΐϊ εἰἴδες ἴῃς ῥγίεβδε ! ν 
ἵδτν οἵ 186 ψδοῖὶς Ρεηϊδίθυς. 

Ου ἴδε «πατγαοῖεσ οἵ (μ686 γεχυϊδιϊοβ, 680. ἴῃ γοϊδιίοη ἐο ἰδς Ῥχίεβςδι 
Οοάε, ν. Κοκὶ.""5., ΟΑΞ5. 9.6». ἱ,57:., Βοβῦγεσς, 7 ειυΐσῃ Ῥεορίε, ἀϊν. ἴΐ, 
νοΐ. ἱ,"» δ. 

10. 5.,Ὰ 161 οὗ ὑσίϑϑίβ, :ονὶῖθβ, απὰ ομΐθῖβ ὑροη ἃ βοαϊϑά 
τοοοσζά.---1. 4νηπῶΔ ἐπ αἱ! ἐδῖ5] ἰβ ἰηβογίθα ὈῪ 186 ΟὨτγοηίοϊοσ ἴο 
τῇδε ἃ οοηπεοίίοη ἢ} [ἢς ρῥτεσεαΐηρ, οἹ. 1.35, “δῃά ἴῃ 4}} {8ὶ5 
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ἔπιε"; Ὀυχξ ἴπε σοῃηθδοίίοῃ ν01}1} βοδγοοῖν μο] ἃ μογθὸ. ΤΒδ υϑυδὶ 
Ἄοοποερίίοη ἰ5 [μαῖ [π6 ρῆγαβθα πλθδηϑ ἐφ υἱξῖο οἵ λὲς, ἱ. 6., [86 

ςοπάϊτίοη ἀοβογ θεὰ ἴῃ 95:37, 

γε ναῖε α τωγὸ οονεπαμ] ἘΝ. Ὑα ρῆγαβε ἰ5 ἀπῆςυϊ,, Ὀαΐ ἴὲ ἰδ 
Βαγά ἰο κεῖ {818 πιοδηΐησ, 88 “Ἵοονδηδηῖ᾽" 5 ἰδοκίην ἰῃ ἢ. Τδε πογάς 

Ἰϊζεγα! ἢν πηδᾶῃ τος αγέ ομδέηξ σβῤῥονί, δὰ “οὐϊ᾽ 15 ποΐ εαυΐϊναϊεπί ἴο 

“ἴηδκε ἃ οονεηδης"); "ΣΌΝ ΟΟΟΌΓΒ οἶβνγ, ΟὨΪῪ ἴῃ 1153, ψ ΏΟΓΟ ἰΐ 5 8 ἱχί. 
εἴτ. ΒΥ οὐδηρίης ἴμ6 ροϊπιίης τς ποτὰ πουϊὰ τηδαη ἐγμΐν οἵ ἀοο- 
γχαίεῖγ. Βαϊ ἃ οοποεριίοη |ἰκα “ρἰεάσίης ἔα" (ΒΗ Β.) ἀοεβ ποῖ δὲ 
ἴῃ Βεῖε δὲ δἷϊ. γε ββοιϊὰ σεηάεγ, τὲ αγε ἐπεγαυΐμς οογγεοίγ, τείεττὶης 

ἴο {δε |ἰϑὲ οἱ πᾶπι65, δῃὰ {πυ5 ἴδε ποτά ποῸΝ 8 τεπιον δ ἔγοπι ὑμε Ηεῦ. 
Ἰεχίοοη. Τυβ υπάετβίοοά, (Βὲ ρθγαθε ργερᾶγεβ (Ὡς ψδὺ ἴοσ τ ϑδὲ 
ξο]]ονγβ, σπά ον ρ μροπ ἰΐε σεαϊοά (τεσοτά))]. ΤῊΪ8 ἰ8 νεῖν αἰδεγεης 

ἔσο ἴδε υϑι] ἱἰταηβϑἰδιϊοη. ““5εαὶ υπίο ἱξ,᾽ ΕΥ͂.., οὐ "δζγε δἱ {δες 98εδ]- 
ἵῃρ," ἘΝ." ἴῃ ν.3, οαπηοῖ 6 ψγυης ἔγοσα ἔμ ἰεχί. Τῆς ἰάοδ οἱ δἵ- 

εβέϊηρς δὴ δργθαπιθηΐ ἴο οὔδὺ ἴμ6 ἰανν ψῃϊοῖ μ84 Βδεη τά. 15 85 εδιὶν 
85 ὦ, Ρυὶ ἰξϊ οοπιεβ ἔγοπι ττεβιίης δὴ ἱπιροβϑίδὶς τη. ἔγοτῃ πιίϑυηάος- 
βίοοά πνογάβ. [πάβοϑά, 1ιἷ5 οοποερίίοη πᾶν θὲ 858 οἷά 858 {8ε (ῆγ.᾿5 

εὐϊιίης. Τῆς οοη]. “δηὰ᾽ πιυβὲ δὲ οὔηἱ ἰδ Ὀεΐίογε “ὑροη." Α5 ἴῃ 
76. 3216 ὉΠ 5 ἴῃς ρϑτί οἵ ἃ οἶδ ον πάογ οἵ ἰδ] ες πο 15 ϑεα]οὰ ἃρ 
οζγ ςονετοὰ συ] δὴ ουΐεγ οφηνεῖΐορθ. Τα στίτοσ σῖνοβ (ἢ |15ὲ οἵ πδῖηθδβ 

δ ἰςἢ (δεν ττοῖς ἀροὴ 186 ἱππεῖ ρᾶτί οἵ {πε ογϊπάοτ. Εον ψῆηδὲ ρυγ- 
Ῥοβε δε γεοογὰ ψγ88 τηδάς ψγχὲ ἃγε ποῖ ἰηίοσιηδᾶ, δυῖ {με “δαγαςῖοσ ἀπά 
5'Ζε οἵ ἴδε |ἰϑὲ (ογἱὰ οὐυν Ὠἰπἰκίηρ οἵ ἃ οαἰδίορσυς οὗ ρϑορὶε σῇο ψγεσς 
᾿πϑρίγοὰ ΌγῪ Εζγα ἰο βυδϑβοσγῖθε ἰο δὴ ἀφγεεπλεηΐ ἴο οὔδν δε ἰδιν. 

Ομ ῥγίμοσβ, ΟἿ 1, συΐ!ο5, ΟἿ ῥγίοϑι 5] ἷἰβ τηδάβ {π6 βιι ])]εςξ οὗ 
ἃ ποη-οχίβίεηϊς νεγῦ ἰπ [Π6 ῖτββ., δποίθης δηά πιοάθσῃη. Τῆα 

ψογἀβ ΤΔΥῪ ΡΟβϑίΙΥῪ ὲ ἱπίθγργεϊθαά 845 δρροβίξίΐνεβ. ἴο ““πης,᾽" 

Βαϊ ἅτε ποσὰ {Πκοὶν ποτα μοδάϊηρβ ἴο [Π6 ᾿ἰϑὲ οὗ παπλεβ σι ῃῖο ἢ 
ἴο ον βΒ. ΤῈ ψογάβ ἀεβοσῖρε ἴῃς σοταροβίτίοη οὗ δαὶ [15ἰ, 
{δουφὰ ἴῃ τένεσβα ογάεγ. 

4.9. ΤΏο [ἰδὲ οὗ ῥχίεβίβ.---Αἱ τὰς μεδὰ βἰδηάϑ ἰῃ οὐζ ἱεχὶ δ εἶ. ἐδ 
ἐουενηον ἰδ 505 οἵὗἨ Ἡαολαϊἑαξ. ΤῊς ἀουδ]οὰ βρεςϊβοδείου ἰάδηε ες Ηΐτα 
τὶ (δὲ ψ4}1-υ]Δ6γ, Ὀὰϊ ἢἷ5 πᾶπιε ἀοεβ ηοὶ δὲ ἴῃ ἃ οδίδίοζυε οἵ ρσ., 
δηὰ γτηδυ ὃς δῃ ἰηϊεγροίδιίοη Βοτε. Ὅς οβιοία! {16 15 ποῖ ἰουπά ἴῃ 
τὰς Βεβὲ Οἷς. ντββ., ενίάδηςε οἵ ἃ στοσίῃ. Ὑετζε ἰ8 ἃ [ἰβὶ οἵ 22 ρσίθβϑδεὶν 
Ὡδίμθβ, πιᾶην οἱ ΜὩϊΟἢ ἄγε οοσηπῖοη ἴο ΟἾΠΕΓ οδίδίοσυςβ. ΤΏς δθϑεηςδ 

οἱ ΕΠ 458 105 παᾶῦῆς [85 οδυβϑὰ πχυςὶ ἀϊδουββίοη (Εγ]ε, σαηποη,.5). Τὶ 

ἷβ εἰϊῃςτ 8ῃ δοοίἀεῃία] οπιϊβϑίοη ος ἴδε ὄνθηΐ θαϊοηφϑ ἰο ἴδς δἰχα ργίθϑιὶ- 
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Βοοά οἱ 88 ϑιιοοοβθοσ. 10-14, Τη6 [115ὲ οὐ Ιου  68.---ΤΏετε ὅτ 17 
Ὡδηθ5, θυΐ {ποτὰ ἀγα σάνε ὑποογίδί πιο δρουΐ ἴδ6 ἰοχί.---10., ὲ6ς. ἐᾷ 

50η ΟΠ Αξαμίαἠ) 15 τυ αἰ Πετεηξδιοὰ ἔγοπι (ΒΞ σομτοπαροσατγν οἱ Ζετ., δαΐ 
[ει ἰ5 ἴδε βᾶπης [ε8. 88 ἰῃ οἴ εῦ στοιρϑ οἵ [,εν.--Οὐ ἐδ δοης οἵ Π ἐμαάαά], 
Ὁ. ἘΖτι. 3"..--11. Α4»πάὰ ἐμεῖνγ ὀγοίλγθη) οἴϊαῃ τοσυγϑ ἴῃ 1,μον εῖοδὶ |15ῖ5, δηὰ 
Φεπεγαὶν 18 ἱπιετ)εςιοὰ ἀναγ ϊγ 88 μεσο. ὙΏα ἱπιρ! ςδιϊοῃ βθαπιβ ἴο 
Ῥε ἰδὲ {86 παπιεβ ΕΟ ἔοι ον ἀγὰ ἰΒς Ὀτγείβγοη οἵ 68. Βίηυπί, δηὰ 
Καάιηΐεὶ. Ιὲ 8 ποῖ οἶδα ψβεῖμεγ ἐμ τγεϊδιϊοηβῃΐρ ͵ἰ8 οἵ Ὀἱοοά οσ οὗ 
οϑῖςο. 1δ-28. ΤΏ [181 οὗ ρτίποθ5.---ΤΉοΥ ἀγα οδ] θὰ μογα ἀφαὰς ο κε 
2εορίε, ἃ (ἰ]|6 φαυϊναϊεπξ ἴο (86 τηοσγε σογηπιοι μοϑάβ οὐ ἰδ ἰδίβοιβ, 
ἘΖτ. τ. Μδῃν οἵ ἴμιοϑα πδῆγ65 γεουγ ἴῃ (μ6 131, ΕΖτ. 2. Οἡ ἴδ Ὡδη)68 
Ὁ. Οταν, Ποῦ. Ῥν. Ν᾽. 5. ὅτι. 1 ἐδίοη,", 

1. τη] (ἔ τούτοις.---Ουλππ Ὁ}] Φ ἐπισφραγίζουσιν τε Ἰότιπην, Βαϊ 85 (815 
͵58 {8ε ομἷν οσσυττεηοε οὗ ἐπΐ8 ςοτηρουπὰ ἰῃ Φ (βανε {μαὲ ὦν 65 ἰΐ ἴῃ 
ν.3), δηὰ 45 ψὲ δηὰ ἴῃ ν. " ἐπὶ τῶν σφραγιζόντων, ἰΐ 15 ΕΔ5Υ ἴο Βηά ἱῃ 186 

Ρτεῆχ ἐπί δὴ δἰἐεβίδιίοη οὗ δε ὃ οἵ ΜΤ. Τβδὶ ἰβ δε οογγεςὲ τεδάϊησ, 
ὉΠΠ ταϊσϊ τησδη “ἴο διἰίεβὲ ΌὈγ 8εδὶ,᾽᾽ 85 ρίνεη ἴῃ ΒΏΒ., θυϊ δον {μα 

οδῃ ὃς πογκοὰ ἱπῖο ἃ μᾶ85. ἩΓ ἃ ῥσερ. 8 ἱποοιηρσεβεηβίθὶς, υ. 5. ὦ 
ἄοεβ, Βονονογ, δέϊοϑε {86 ρ]. ἰπ θοΪ ἢ οα865 (Ὁ γΠ 85 ν.". Ὑῇδ β8πις 
ἔοστῃ πιυβὲ Βεϊοὴς ἰο θΟΙῊ ρ]δςεβ, ἀπά [ῃς 55. 1β ργείεσγε8.--- 3. πγιϑ τη] 

Ἰδοκίης ἰῃ ὥβαν, Ιῃ Ψ ἴὲ ἰβ δὴ ορνίοιβ ἰηϑογίίοῃ, 88 γε Βπά ἃ ςοη). 
ὃ καὶ ᾿Αθαρσασθάς.---11. Ὁπ"πν] ΟΦ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ.---ΜΌ}00} ΦΒ ἵζαντα. 
Ἴδε ἔνε πδηγεβ [ο]ονσίης (8158 ἀγα γαπιίης ἴῃ 8.---14. 1).)2 22] ΟΝ 
υἱοὶ Βενιαμειν (Βανουαιαιλ, Βανουιαῖ).---1δ. .2)5 .22] ΦΒ υἱοὶ Βανι. Τ' 

885 ΟὨΪγ υἷδι. Ηδστο {π6 πδιηθβ ἴῃ (ὅ ἃγὲ Ἴοοηίυϑοά ἴῃ ἀϊν͵βίοῃ 85 ἴῃ 
ν.“. Β [65 Βανι ας Γαδ βηδαι ε Δανια.---20. 2.2] Οτ. "3), ΟΒΝ Βωναι 

(3), Νωβαιάν,---22.. »0}] Ιδοκίηρ ἰῃ 48, Ιεδδουχλ.---26 ὅ. Α5 ἰπ νν. 4 “- 

18 {. 1Βεζα 8 οοῃξυδβίοῃ μετα. (68 885 ᾧαδα εἰς σω Βηχ ραουμε σα Βανα 
μα Ασαια. 

291. Τῆς σογεῤῥαοί ἰο οὗεγ οεγίαΐη γεγμίγονιομές ο[ 26 ἰαιυ. ΤΗΣ 
Ὑ0]6 οἱ ν. 3" 8 ([ῃ6 βυῦ)]εςξ οὗ [με νεγ ἰῃ ν. Ὁ. Τὸ ρεῖ πε 
56η86 1ἴῃ6 8016 πιυδὲ θῈ ἴδ Κεὴ ἱορείμεγ: ἐλε γεδί ο ἐἦμε ῥφόορῖο, 
ἐΠ6 ῥγίεείς, ἐπε 1ιεοΐος, ἐδι6 ῥογίογς, ἐδι6 οἴπρενα, με Νοιεμὲρε απ 
εὐονν ομδ τὸῆο δαά τοῤῥαγαίοά πΐ»η56 17 [γον ἐπα ῥέορίθς οἵ ἐΐ6 ἰανᾶς 
“00 ἐπα ἴαιυ οΥἩ Οοά, ἐδοὶγ τοῖσες, ἐπεὶγ δος αμά ἐμεὶν ἀσμρίμεῦϑ, 
ἐὐενγ ομὸ ξησοισΐπρ κοῖυ ἰο μρηδεγείαπά (30) αὐδεγὶπρ ἰο ἐδεὶν ὀγείἢ- 
γσοη, ἐδιοὶγ οὐδείς, απά σοηθὴηρ ρον ἃ ομγ56 ἀπά αΠ οαὐδ ἰο τοαῖϊᾷ ἐπ 

. ἔμο ἰσιυ οἵ Οοὐ, τοδίονε τας ρίνον ὃγ ἐπα παμά οἵἩ Μοϑδες ἐδ βεγυαε 
οἵ Οοά, απὰ ἰο οὔδεγυε απά ἀο αἱ ἐξε σορμησηπάηιορς ο[ Υ̓ αἰιυεῖς 
ΟἹ Οοά απά ἠἷς 7μάρηιοάς φμᾷ ἠἐδ οἰαίμίε5]. ΤὨΪ5 Ἰοηρ βἰαΐθ- 
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ταεηΐ ἴῃ Ἐἢ ΙΔ. Κ8 ἃ βηΐϊΐε νεγῦ, δῃὰ Ἴδῃ ἐμβογεΐίογε ΒαγΪν ὃ ἴῃ 
115 ογίηδι ἔογπι, 1Π|658 ἴἴ νγᾶϑ ἃ μαζί οὗ ἃ 5{1}} Ἰσῆρζεγ ϑεπίεηςα 
186 τεβϑὲ οἱ ψῇῃϊοἢ ἀοε8 ποῖ ἄρρεᾶσ βεγε. [{ ἰβ 1Κ6 τους οἴ βοῦ 
ψΟΥΚ ἔτομι ἴῃς ρδβὴ οὗ ἴδε ΟΒτγοηΐϊοϊεσ. Κοβί. ποῖος 18δὲ ἴῃς 
ῬΘΟΡΪῈ δοςορὶ ποῖ ἃ πεν ἰᾶνν, Ὀυΐ δη οἷά οης (Ὁ ἐδά.33).---- Εὐετν 
οης ξηοισίπξ ἤἄσιυ ἰο μμαεγοίσ»] 8 ἃῃ Δρροβίτϊνε ἴο δοης ασπά 
ἀαμρίμεγς (νυ. 83).---Ξ5.0. Αἀδπεγίηξ μρίο ἐμεὶν ὀγοίμγεμ] ἰτὰρ]ῖε5 τμδὲ 
1815 ἰασραὲ στοὰρ ψεγε ο]οννίηρς ἴδε ἰεδα οὗ οἴμεῖβ ἴῃ ἰακίηρ 
ΔῊ οδίῃ ἴο ΟΌΘΥῪ ἴδε ἴα. Βιι ἰΐ ἰ5 βίῃηρυ αν ἴο δηὰ {πε ψΒο]ε 
Ῥοαγ οἵ ἰετρ ας οὔ ςεῦβ διποηρ {πε Ἰαϑὲ Ομ 68 ἴο βυ βογῖθε ἴο ἴΒ6 
Ιαψν. ὙΠ ψογάβ πηδᾶν δαυδ}}ν π᾿ 6}] θὲ τεημάἀεγοὰ ῥγεραϊέμρ μον 
ἐμεὶγ ὀγείδγεη, ἀπὰ 08 ἴῃς 5ἰτυδιίοη ψουϊὰ θὲ τενεγβοᾶ δηὰ 
1.15 1151 ψουἹὰ σίνε (Πε Ἰεδιάθγβ ἴῃ ἴῃς οδῖ οὗ βυϊϑογτρέίοη ἃ 
ποτα ἡδίυγαὶ βἰυδίϊίοη.---Τἀλοὶγ οὐἑε[5] ϑϊδπαβ ἴῃ ορροβί ἴοη ἴο 
ἐκεῖν ὀγείξγεη ἃα ᾿ἰπιϊῖ58. 1[Π6 τηδαηΐηρ ἴοο οἰ βεῖυ, ἐβρεοδιν ἰῇ 
186 β86ῆ86 ἄῦονὲ ρίνϑη 8 οςοττεοί.--- Κ αὐπυοῖε ΟἿ 1,ογα] 1 Δ. ΕΓΤΟΊ. 

ΤῊ ραββαᾶρὲ ἰβ ΕἸοῃἰϑβιὶς, σά οσσυγτίηρ [γε {ἰπ|65; ἰξ 15 στ τε η 
ἴῃ τς (δῖτά ρείβοη ᾿βσουρῃουΐ, ἀπά τγὰ βου] πᾶνε Βογα 5 ΠΊΡΙῪ 
Οοά. γαλιοεῖ ἰΒ ψαιιϊηρ ἴῃ ἴννο Οτεεὶς Μ55. 

10 Ὁ, ΤῸ τορυϊαϊοηβ δρτθοὰ τροη.--ΤῊϊβ ἰβ 'ἴπ [86 
βγϑῖ ρεγβοῃ ἂπὰ τϑργεβθηΐβ ἴΒε ρβορὶθ᾽ 8 ροϊηΐ οἱ νίενν, 85 1868 
ΡΙεβϑίβ δηὰ 1,ενϊε5 ἃγα βρόκβη οἱ ἰῃ 186 [μἰγὰ ρεσβοη. [1ἱ ἰ5 ἃ 
ἀἰβεγοηῖς βουσγοε ἔγοτῃ νν. ὅ ...- -81. 4γπά μας τῦὸ τοῦ! ποὶ είρε 
ομν ἀαμρίμεγο]. ὙῊΪβ 58ῃονβ [δὲ νὰ ἅγε ἀβδιηρ ψὶτὰ [με βρθοῖᾶς 
ἴογιηβϑ οὗ δὴ δργοεηεηΐ, δηὰ ὑπαὶ [6 ῥσόορεσ ἱπίσοἀυοίίοι μᾶ5 
Ῥδδθῃ ἰοβί ἴῃ (ες (μγοηίο! ἐγ ̓β ἀσγδηρειηεηῖ.-- -ϑ82. 4 πῶ [με ῥεοῤῖος 
οἵ {16 Ἰακά τοῖο αγε ὀγίμρίμρ τυαγες απὰ αἱ ργαΐηδ οη ἐπε βαδδαίᾳ 

ἄαν ἰο 56]}, τοὰ τοῦ! ποῖ ἰαζε ἴγοηι ἐδιοηι οπὲ “6 δαδϑαϊῥ πον οπ α 

μοῖν ἀαγ}]. ΤῊΪ8 αἰβο οοηπεοῖίβ ἢ 131} δ΄, Ηδγα ΟἿΪΥ ἴοι- 
Εἰ σΠΕΓΒ ἃγα νἱοϊαιίηρ [86 Βαράδ, τ ΐ]Ὲ ἴῃ 1.315 δ- Τυάεδη5 ἅτε 
συν, ᾿δουσῃ Οἱ Ὑγτίδηβ ἄγε δηθὰ 85 56] ηρ ττᾶγο5. ἴῃ 
7εγιβαίθηι οἡ ἴῃς ϑαῦραῖῃ. Βαϊΐ [δε ροὶπί Βεσε ͵5 ἴῃς δρτδεοτηθηΐϊ 
ποῖ ἴο Ὀὰγ οὐ ἴῃς ϑαΌΌΔ1Ὲ.---Αη το τοῦ! Ιογερο ἐπὸ γίξ γεαν ακὰ 
ἐνενγ ἀεδι]. ὙΠῈ αν μαΐῖ πὸ Βαγνεβϑί βῃουϊ ἃ Ὀ6 γαϊπογοὰ ἴῃ τἢς 
71} γεᾶγ ἰ5 ἰουηὰ ἴῃ [δε δα]! εϑὲ σοάθ, Εχ. 230 (-, ἃ ἰὰνν 5τεδ εν 
οἰαθογαϊδὰ ἰῃ (ἢς ἰαΐοσ οοάςβ, Ὠι. 151 Τν. 25.-, ὙΟ το ΐβ- 
βίοη οἵ (ες ἀδνίβ 15 ἴῃς οὔβ οὐ] χαίίοη οἱ ἰῃς 71} γδδαγ ἴῃ Ὠΐ., 
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Βαποα {Π6 σοιηϊββίοη οὗ {88 71} γεᾶγ τῆλ Βεσὲ γείεγ ἴο ἀεδίβ δπὰ 
ποῖ ἴο ἰΔηὰ.---Ἰη [86 ραββασε [Ὁ] ονίηρ 6 σοπης ἱπίο ἃ ἀἰδεγεπὶ 

ΔΌΠΟΒΡΒΕ,ο.---38. Α μά τοὲ ἐείαδἰσμοά οὐεῦ τς οονμανάνμθμ]. 
ΎΒε ρἰαΐπ ᾿ἱπέθγεποθ 15 γδίῖμεν βίδγι ησ (παῖ [86 Ρεδορία ἱδετὰ- 
βεῖνεβ τηδᾶδ ογάϊμδησεβ ἰο ἀο ἴΠ6 (Βίηρβ ῥγεβοσ θεὰ ἴῃ [ῃς ἰαν,. 
Τὶ 566 118 ἃ ΠΕΟΟΘΒΑΓΥ ἱπρ ἰςαἰίοη {μαΐ γα ἀγα Βεσὲ ἀεὶ ϊηρ πὴ 
18 οτἱρσίη οἱ ἴμεβε ἰανγ8.---Τὸ ῥίασο μῤομ ομγϑοῖυος "δος ἐδπίνά οἵ α 
δμοξεὶ γεανῖν [ον ἐδ βεγυΐος οἵ "δι6 ἄοιδε οἵἩ ομν Οοά]. ΤὨς ἰδπρὶ 6 
ἴδχ δοοογαΐϊηρ ἴο {Π6 αν γγἃ8 ἃ [8]{-ϑῃεκοὶ, Εχ. 3012 4635 Μί. 

χη. 705. 8.7. νἱΐ, 6, 6. Τῆς ῥγονίβίοη τηδᾶθ δἱ 1815 {ἰπ|6 ὉῪ 

186 ΡΘοΟρὶθ νὰ8 δἰζεγισασα ΔΡΡδΥΘΏΕΥ ταϊβοὰ, ἃ ἔυσί μεσ ονίάδπος 
(δὲ τὰ δὲ Βοῦα ἀθαδιην ψἱτι οτίρίη8.-- -384. 18 ἃ βἰδίεπηθηὶ οὗ 
δε Ῥυγροβεβ ἔοσ ψϑῖοΒ [86 ἰδαιρὶε ἴὰχ ψχὰβ ἴο Ὀ6 εἰηρογεά. 
Τι ἸΙοοκβ Κα δὴ εἰδρογαίοη Ὁ 186 ΟΒγοηΐοϊοσ.--- ον διε σἤοιυ- 

δγεαά!, Ἰἰῖογα ν, ἐλ δγοαά οἵὨ ἐδ6 τοῖν, Ὀδοδυβα [ἷ8 Ὀσεδα νγὰβ δ:- 
Γδηρεὰ ἰῃ ἔπῦὸ ΤΟΥΒ οὗ 5'χ σδεβ Ἔδοῖ, ἴν. 245“. ὙΤῆδ Κεερίη 

οὗ Ὀγεδὰ δἷ {με βαποίυδσυ 15 δῖ ἰεαϑί 83 οἱά 885 θανία, σ 5. 21᾽.ἴ. 
ΤῊ ἴεγμι σἠσιο-ὁγοαά ἴα ἀπε ἴο Τί πά416᾽5 τεπάοτίηρ Ὁ ΠΟ, ΕΣ. 
25 “Ῥχοδά οὗ ργεβϑθῆοβ," “δγοδὰ ἴο βδονν Ὑ δέν, υ. 28. 5. υ. 
-- ον ἐκ οομδνμαὶ »εραϊ-οἤενίμρ), ἃ νορεῖδθ!ς οβογίησ ἰῃ οου- 
{τϑαἰβεϊηοίοη ἴο [π6 σοτηπηοῃ δηΐπιαὶ βδογίθοεβ. ὙΤὨδ σείθσεποα 
τηϑὲ Ὀ6 ἴο 186 πηογηΐηρ δηὰ δνεηΐῃρ 5δουῆσεβ οὗ ἃ ἰδοῦ, ἃ 
τηθδ] -οἤεγίηρ δοοοιαρδηγίηρ 1ϊ, Εχ. 2938 5. Νιι. 28 3..---Απὦ αἱΐ 
ἐμα τοογὰ οἵ ἰδέ κοιδε οἵἹἩ ομν Οοα]. ΤῊΪ5 υϑε οἵ [μ6 ἴδιηρὶο ἰδχ μ85 
ΔΙγεδαν Ὀθεη βρεοϊβεὰ ἴῃ ν. 3, Ὀὰὲ τὴ σεγοίοα ἴῃ Ρ]δςοα οὗ τοογᾷ. 
ΤΆε ᾿δζίεσ ἴδστα ἰῃ ΟἿἿΓ ὈΟΟΪΙΒ 508} τεΐετβ ἴο [86 Ὀυϊάϊην, [Π 6 
ἴεστὴ σεγοίοε ἴο [πε τἰϊιαὶ, ΤῊΣ ῬΏΓαΘῈ 5ΟΔΓΟΕΪΥ Ὀεϊοησβ ΒΕΓα. 
Ιη 2 (ἢ. 245." νὰ δανὲα ἃ σζοίδσεποβ ἴο (15 ἴὰχ 858 οο]δοϊθα ἔογ 

186 τεβίογαϊίοῃ οἱ ἴδε ἴδιρ]α ὑπάοῦ Κίηρ ]οδϑἢ. [5 1 ροββίθ]8 
(8αῖ πὲ μανα Βεῖε ἃ ἔγαστηεηΐ οἵ [μ6 ἰθρὶς- δ] ἀϊπρ βίογν 
ΨΈΙΟΝ Βα5 θθθὴ τηϊβρίδοθαῦ---836. 4 ».ἃ τὸς σασὶ ἐδ ἰοὶς τοϊξρ τεσ ῥεοῖ 
ἰο ἐπε τυοοά-οἤεγῖηρ). ὙΒς Ρυγροβε οὗ ἔπε ἰοίβ πιυβὲ βανὲ θεβῃ 
ἴο ἀείεγτηῖπο 86 ογάοσ ἴῃ ψΒοἢ οογίδίῃ Ομ 68 βῃου]ὰ ΒΌΡΡΙΥ 186 

ψοοὰ τεαυϊγοὰ ἴο Ὀυγη ὑροη πε αἰΐαγ οὗ Ὑδῆνεθ. Ὑθοβα το 
ἠοϊποά ἱπ (Βς Ἰοῖ σγεσο ἐδε ῥγίεείς, δι 1 ευΐέες απὰ ἐδε ῥεοῥ᾽6]. ΤῊΘ 
ογάογ οὗ ἴῃς πογάβ τρδεβ [με εχ βυβρίοίουβ, ἀπά [ἢς οἰδββίησ 
οὗ [με ῥχίεβϑίβ 88 ψοοα-Ὁδυτίοσβ 5 ἃ ἔυσί μοῦ πα Ἰοδ οι [μδι (Π658 
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ψογὰβ ἀο ποῖ Ῥεΐοηρ ἴο ἴῃ ἱεχί. Βυΐ ἴπ6 ΟΒτγοηίοϊοῦ σδῆπος 
Ῥὲ οτοῦϊιοὰ τῖτ 185 Ῥῆγαβε, ἔογ με οεγίδιηἷν πουϊὰ ποῖ μαᾶνα 
δϑββδίσηδὰ βιιοβ σποῦκ ἴο ῥγίεβίβ.--- αὐ σῤῥοϊμπίοά ἰΐριες γεατ[γ]. 
Ετομὶ (815 ἴἃ ψου]ὰ Δρρϑδγ {μαὶ (δε ἰοΐβ ἀδίεσηιίποὰ 0 ποτα 
ἴο Ροσγίοστῃ {πε ἀυ ἴογ ἃ γεᾶγ, Ὀσηρίηρ [6 ποοῦ δἱ δυο {ἰπη65 
85 ἰϊ νγὰβ ἠεϑάβα.---ας ἐξ ἐς τυγέδοη ἐπ "δὲς ἰσ]. ΤῊδ ΟἿἹΥ ρἷδοα 
ἴῃ [ἢς ἰὰνν ἰο ψ ϊςο ἢ 115 οδῃ γεῖοσ ἰ5 ἴν. 611, ὑχγονίΐην (μι [86 
Ῥχίεϑδὲ 584}} Ὀυγῃ ποοά οἡ ἴδε ἄγε Ἔνεγυ πιογηΐηρ δα πανεσ ἰεῖ 
1δε ἅτε ρὸ οιἱ. Τῇδ νοοὰ νὰ8 Ὀγουραιὶ ἴο {πε ἴεπρὶε 20 δπγη 
μου ἐπα αἰαν οἵ Υ αὐποεῖξ οἷν Οοά ας ἐξ ἐς ὐΐξοη ἐπὶ ἤιε ἰσιυ.--- 
86.. Α4»ὰ ἰο δνίηρ ἐπ]. Τα ἱπδηϊεῖνα τραυϊγεβ υ8 ἴο σοπηεςί 
1815 σι ίτ [Π6 οδϑιίηρ οὗ ἰοῖβ, ν. 5, Βυϊ τιδηϊξεβιν [ΒῈ Ρεορὶςε 
ςοὐἹὰ ποῖ οαβὲὶ ἰοΐβ ἴο ἀεϊεγηῖπα 8οῸ ψγὰβ ἴο ἀο ψμαὶ {δε ἰδνν 
τοαυϊγεά Ἔνεγν πδῃ ἰο ἄο. Α Ὀαζίογ οοπποοίίοη ψουἹὰ ΡῈ ψῖ(ἢ 
ν. 5, σεγε 1Π6 ρθορὶς ἴοοῖκ δὴ οδίἢ ἴο οδεὺ ἴῃε ἶδνν. Τῇαε Ἴοη- 
ποοίίοη ἰβ Ὀγόκοη ΟΥ̓ ἴδε ἰπβοσίίοῃ οἵ δ]ΐθη ἔγαστηθηίβ. ΤῈ 
βρεοϊβοδίίοῃ Ἵοονεῖβ ἦς ἤγεί [γωΐς ο[ 456 ἰαμά, οΠ “5 7γμῖ οἵ 
εῦονν ἱγεε [α5 ν. 33, φ. υ.], οἹΠ ἐκε ϑομς αμὰ οἵ διε εαπῖε, οἢ ἐκε κετὰς 
απά οἵ δα βοοκο]. ὙΒε ἔγυυϊῖ5 οὗ ἴῃς σςτουπὰ δηὰ οἵ ἴδε ἵγεεβ 
νεῖ ἴο Ὀ6 Ὀτουξῇΐ πῃ γραῦν, ἴπς6 οἴδμεσβ, οἱ οουγϑε, βΈπανεῦ 

ἃ Βγϑὶ Οἱ οοουττεά. ΤῈ νοροίδο!]ε οἴεγίησβ πεσε ἰοὸ ὃς 
Ὀτουρῆΐ ἰῃ ἴογ ἐδε ἀσμδε οἵ Υαλιυεἢ] τἴμῈ ΟἾΪΥ ρΐδος σι μογα 
Ὑδθν ΕΒ οὐουΓβ ἰπ (158 ῥδββαρε---ὈΓΕΒΌΣΤΩΔΟΪ [ΟΓ ἴῃ6 πηθδ] ΟΥὗὁἁ 
νερείδο]ς οεπηρ. ὙΒΣ δηΐπ)αὶ οἴὔδυίηρβ σεγα ἴο 6 Ὀγουρδίὶ 
10 ἐμ μοιδε οἵ ον Οοά ἰο ἐξ ῥγίοϑίς ἰυῆο νεὶρεἰδίον ἐπ ἐδς ἄομδε οἵ 
οἱ Οοα]. ΤῊΘ ἂν οὗ [86 ἢγβι ἔγιιϊϊβ οὗ [Π6 στουηὰ ἰ5 οἰά, Ἐς. 
22,5, ο΄. Ὅϊ. 263 5.. Ἐογ ἴδε ἔτ οὗ ἴμ6 ἔτεα ΕΥ]ςε σείεσβ ἴο 
Νι. 1813 ἐ-, δαῖ [αὶ ραββασε (6815 ἡ [πε ῥγοάυοίβ οἵ [με Ἰδηά, 
σοι ἔμεγα θεϊοης ἰο [με ῥγίεβί.---ἰς ἡ ἐς τονέμεη ἐπὶ δε ἰαω) ἰ5 
ουξ οὗ ρἷαςε 88 ἴδε ράββαρε βίαπάβ. Βυΐϊ ἴῃς ψογὰβ ψΕΙΟΣ [ο]- 
ἸΙονν, “Βεγάβ δῃᾷὰ Βοςκβ,᾽ ἂσε ἱποϊυάδα ἴῃ οδίι]Ὲ δπὰ ἃσγε ἀοιθί- 

1ε88 ἃ τῃδῦρῖηαὶ ρἷοββ οι μ85 οτζερίὶ ἱηῖο ἴς ἴεχῖ. ΤΒε ἰἂνν 
1πδῃ ἐπιθγαςαβ 41} [Π6 οἴετγίηρβ οἵ ἴῃς βτβί-θοση.---538. 4 μά “δε 
δεξὶ ἴον βγεί {γμὲ45] ο ομν σοατϑε τιδαὶ, ανπὦ ον οἤεγίηξε, απὰ με 
μὰ οἵ δυενγ ἱγεε, τοῖπε απὰ οἱ, το ὀγομελ! ἐμ [ογ “δ ῥγίεσίς ἰο 
ἐμα ομανιδενς οἵἩ δε ἤομδε οὐ οἷν Οοά]. ὙΒεβ6 οϑεγίηρβ ἀγὲὰ ποῖ 
αἀἰβεγοηϊ ἴῃ Κίἰηα ἔγοπι ἴῃοβα δηυτηογαϊθα δῦονε, νν. δ΄-. Τα 
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δγτϑὶ ἐγυϊίβ αύα δηυτηογαϊθα ἔμοσγα 858 το} 85 βδγε, δυῖ ἴῃ (ἢΐ5 

(858 ἴῃς οβογίηρβ ἃζὲ ἴοσγ {86 υ86 οὗ [86 ῥγίοβδίβ, δηα 850 σψοσα 

Ῥγουρῃξ ἴο [δε βἴογτε σι θοῖβ οὗ {πε ἰοπιρίθ, Βεγεαβ Ποβα 
δῦονε ψεγε Ὀγουρμὲ ἴο [πε τδρΡ]6, ῬγδϑυσαδῪ ἴον βδοσγίςοί! 
Ῥυγροβεβ. [Ἃπἢ ἴδε οἰἀεβὶ {ἰπλεβ ἴπεσε τγγὰϑ ἃ βοιμονῃαὶ νᾶσιιθ 

1ἰπὸ αἰνίἀϊηρ τιμαὶ [πε ῥγίεδὲ ταὶς πᾶνε ἴοσ ᾿ἷβ8 οὔσῃ υ86 ἔτγοπὶ 
ναὶ Ὀεϊοησεά ἴο {πε ἴοΙρΡ]ςε, ν. τ 5. 2.2 5., ΤῊς οοᾶγβα πη68] ἰ5 

Ῥγεβοῦῖροα ἰῃ Νιι. 195 ἰη [ῃς βᾶπια ψοσάβ 858 βοσγε, δι ἰξ γᾶ5 ἴο 
Ῥε ΠΠπεὰ ὉΡ (848 8 530- δ] εὰ μεαᾶν}-οθ πη ρ) ἴο Ὑδμνοἢ.---Απα 
ἐλμο “86 9 ομν Ἰαμά ἵνα Ὀτουρῃι] ἐο ἐπ 1,ευϊ!65]1. ΤῊ εἰ{π6 θοιὰ 
οὗ [86 Ιαπὰ ἀπὰ ἔγεε 15 ἀβοϊαγϑά ἴο Ὀ6 Ὑδῆνθ ἢ ἴῃ 1ν. 2᾽η5.---Α πὰ 
ἐδεν αγὸ ἐδιε 1, κυΐο5 τοῆο ἀγα οοἰϊοοίέμρ ἐπα ἐδος ἐμ αἱ! διὸ οἶδέε5 οἵ 

ΟἩΓ ἰαδοι]. “ΟἸ[[ε8. οὗ ουγ ἘΠ|Αρο,᾿ ΕΝ΄., 5 ποῖ νϑῦὺ ΒΔΡΡΥ. 
ΤΒε οἰζν 15 βοδσοεὶν [86 ῥδοα ἴοῦ Το] δοϊίηρ [86 {68 οἱ [86 
ἰαπά. Τα πηϑδηΐηρ τΔῪ Ὀ6 ἴδε Βαμηϊεῖβ πῃ [86 πηϊάϑὲ οὗ 186 
δρτίςυϊαταὶ αἰπιτίοί5.---39. ΤῊσ ῥγίοδέ ἰδ 504 οΓ Ααγομ] 185. ἃ 
ἀεβηϊτίοη ΟΝ ΞΒΔΥΡΙΥῪ τηᾶγκβ (6 αἰνίϑίοη οἱ ρτίεβίβ δηὰ 
1,ενὶῖ65 88 Ὀεϊοηρσίηρ ἴο βεραζδῖς οἰ845565.--- "7 ς τοὶ ἦς ἰδ6 1 ευΐίο5, 

«οὐορ ἐμ 1, ευΐίος οοἰοοίεα ἴον ἰευΐφα] ἐλς {διο5]. 16 ἴῃ6 1,μονὶτε5 
ψεηΐ δρουΐ {πε σουπίτγυ Το] δοἰΐηρ {{0|π65, 88 7 ΤΔῪ ἱπῖογ ἔγοπλ 
ν. δ", ἃ ῥγεδῖ ψεηΐ τ]ὰ {86πὶ, ποῖ ἴοσ {86 ρυγροβα οὗ βεείῃρ 
(8αὲ [ἢ6 ἔμ} σοΙ]]οοιϊίομβ γασα τηδάς, Ὀὰΐϊ ἴο τᾶ Κα βυγὰ δαὶ ἃ 

ἰεητ οὗ [6 ΕἾΠΕ ττὰ8 Ὀσουρῃὶ ἴο [με ἰδπιρὶα δηὰ ρἰδοεὰ δἱ {86 
ἀἴβροβαὶ οὗ ἴπε ργίεβίβυ Ὑμὶβ ρατί οἵ τς Εἶπε ψγὰ8 Ὀσουρᾷὶ 
ἰο ἐδ οδπανεδενς ο ἐξε κομδε ο[ ἐδι6 ἰγεασμνγ), δοοογαΐϊηρ ἴο ΜΤ. 
Βιῖ 1 ἰβ θεϊίε ἴο 1}10]]0νν ἃ Οὐθακ ἰεχὶ δηὰ τεδα ἄσμδε οἵ σοά. 
ΤὨΕ σΟμδάθοτβ εῦα {86 βἴοσθ- οοσηβ δί ἴῃς [θπρ]6. ὙΒογα νγᾶ8 
ὯΟῸ βεραζαΐε δυϊ]αϊην υϑεά 88 ἃ βδογεά {γεαβυγυ; [ἢ ΤΟΟΠῚΒ 8} 
διουπα ἴμ6 ΒοΙν εὐΐῆος βυβῆοεα ἴος [δαὶ ρυγροβε.--40. Τὰς 
οἤεγίης οἵ ἐδ οογη, ἐδια τυΐπε αμά (δε οἶδ], ΜΪοἢ Βοτα 18 Ὀσουρῃξ 
ἴο 186 [δρ0]6 ὉῪ ὈοΓὰ 1μενὶῖεβ δηα ἰαυτηθῃ, 5 ἴμ6 ἘΠ 6 ἀεβου θεὰ 
ἴῃ [86 Ρῥγεσθάϊηρ νεϑῦβεβ.-- -Τλογο τύέγα ἐπ υεπϑεῖς οἵ [δ Ξαποίμανγ), 

1δε τεσερίδοϊεβ υβϑεὰ ἔογ {πε βίογαψε οὗ [86 σοῃίγ θαϊοη5 ὑσουρῃὶ 
ἴῃ ἴογ βδογεὰ ι.36.---σῖλθ ῥγίεείς τοο τεμὴδίον], οὐ τμῈ οβιοϊαιησ 
Ῥγεβίβ σῆο τεβί δὰ ἴῃ [86 ἰθαιρὶα σμδυηθεγβ ἀυγίηρ {μεῖγ ἴεστῃ 
οὗ βεσνίςβ, οσι, ἱπ τα] ξαγν ῥαγίδηςθ, ἴουγ οὗ ἀιϊίγ.--Αν ὦ τϑὲ ἀϊά 

ποΐ πορίοοί ἐμ6 βομδε ὁ ομνγ Οοα] 15 ἴῃς επαάϊπηρ οὗ ἴῃς οτρὶπαὶ 
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ἀοουπεηϊ ποι ἀεβοσ θεὰ (Β6 ΡΪδη8 δἀοριθα ὉΥ {ΒῈ Ρθορὶες ἴο 
ἰυγηΐδα [ῃς ἰεπιρὶς τὶ ΒΌΡΡΙΪε5 περάδὰ ἔοσ ἴῃς βδογίβοεϑ. 

49. 1.20] ὦ καὶ συνίων.---80. Ὀπνν ΙΝ] Ὃ κατηράσαντο αὐτούς -α ὈΥγνι. 
Οἱ δε δαϑὶβ οἵ 1ἷ8 ἑἱεχὶ Ἡουΐδιηδ ργοροϑεβ "ΝΌ2 δηὰ τεηάεσο ἴδῃς 
Ῥδϑδδχε: “ἴον δουπά ἰμεπιϑεῖνοες ἴον ἰδεῖς Ὀτείγεη (πγουσῇ δ ουγες᾽" 
(ΖΑ͂. τρο7,"»).--ττῖνον ΩΣ] ΦΒ ἐντολὰς ἡμῶν. ΤῊΪΞ τιυπδὶ δὲ δῇ δς- 

εὐάεηίδὶ δὺγ. οἵ χυρίου τοῦ θεοῦ ἡχλῶν 88 ἰουπά ἴῃ Φ:-.---»ργ})} ἰδοκίησ ἰῃ 
(65.---31. 1.2) κ᾽ ἀσκὶ ὦ καὶ τοῦ μὴ δοῦναι δηιὰ 80 τηδκίπρ 185 ἃ ρατὶ 
οἱ ἴδε βυδδοτίριίομ Ὀερίππίπα, δος. ἴο ὦ, σίι ποῦν. ΤΒε τεπάεσίης 
ἦ5 ἱπιεγργεϊδείνε γδίμες (μδῃ ἃ ψίϊηοββ οἵ ἃ ἰχί. εἰτ.---83. νι ΡῈ] ὅτ δας 
ἃ ἄυρ.: καὶ χρέος [πδῷ Ὁΐ. 1531. καὶ ἀπαίτησιν. ΜΦῸ Τσουβ ΟἿΪν ς"- ", 
σπδεγε ἰς Βα8 (86 τὴηρ. οὗ μων οὐ ὑμμεγεεί. “ὕυτν οὗ ενεῖν Βαηά 5 
ἐπαργόῦαθ]ε ὑἢ]ε85 Ἢ τποδῃ5 ἀὐμά. [πη Ὁϊ. 155 τὰ Βανε Υῦν ΠΙΦΨῸ ὑ}8 ὃ), 
“ΟΝΟΙΥ ῬΡΟΙΒΕΒΒΟΣ Οἱ 8 ἰοδῃ οἱ μἷβ8 βδηὰά,᾽ ἑ. 6., “Ἵγοάϊιοτ.᾽" ὙὉὍΒε ἰδνν γε- 
αυϊγοά ποῖ τηεγεὶν (Βς τεπιἰββίοῃ οἵ ἰπίεγεβί Ὀυΐ οἱ δε ἀεί, ἀπὰ ρμεγβδρβ 
ΚΦῸ ἰ5 ἐνεγυδεζε ἴο ὃς ἱπίεγργείοα δα ἴῃς εαυϊναϊεηϊ οἵ π“ΙΨΌ, 50 Βετε 
“Ἰοᾶπ οὗ Ἔνεσν Βαπά" πουϊὰ Βὲ παΐυγαὶν Ὀοττοσεὰ ἔσο Ὠι.---38. 
ὩΟΡΤΙ] ΟΒ, καὶ ποιήσομεν, στήσομεν.---384. γτοκῦ0] ὦ ἔργα, θαὶ τιν, 
ν.", δουλείανδαν, λατρείανϊ.---38δ. ὈἿΡΙ 150 -Ὁ}} (ὦ κερὶ κλήρου ξολο- 
φορίας.--ἰ τ] (Φ6Β ἐν βιβλίῳ.---12.Ὁ] 1.351: εἶδνγ. αἴτσδυβ 15. ΤΈς ροϊπῖ- 

ἰῃξ ΒεΙε τυυϑὲ ὃς δῃ οεἴτοσ. Το ψογάβ ᾶσὲ μοὶ σοχυϊγοὰ ἔοσ ἴ8 βδπὶ 
τηΐης.--86. νο 03]. 9 ἰ5 ἰδοκίης ἴῃ ὥδβαν, δα ΜΤ. ἴῃ ν. "5.- τῶν] ἰδεῖ- 
πᾳ ἰῃ ὥδβν,- - -38. ὩΠΟν] Φ σίτων ἑχκῶν Αἰνγδγϑ "α 1) ἰπ Ν .---ἸΊ ΠΌΤ] 

Ἰδοκίησ ἱπ ὥβαν, ἀκαρχὰς ἡμῶν!.---89. Ῥοΐπὲ ὝΡΧ3] ΒΏΒ. ος εἴϊες ν." 
ἍΨΙΞ.-τῦτχη)] ΟΒ τοῦ θεοῦ. 
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ΤῈ [πιογηδίίοπδ! (Υἱἶο8] (ΟΠ ΠίΔΓ 

ΑΚΕΚΑΝΟΕΜΕΝῚΤῚ ΟΕ ΝΟΠΌΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗ͂ΟΆΒ 

ΤΗΕ ΟΙὉ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ἀενεϑια. Τῆς εν. ἸΟῊΝ 5κιννεβ, Ὁ. Ὁ., Ρυίῃοῖραὶ δῃὰ Ῥσοίδεοτ οἵ 
ΟἹὰ Τεβίδπιοηὶ ᾿δηριδςε δηὰ 1 ϊτοσαΐασε, (ο]]εζςε οἱ Ῥτγαευγίετίδη Ομυγθὴ 
οἱ Ἑωρίαπὰ, (ατιτίάσο, ΕὩραηὰ, [Νοιυ Κραὰγ. 

εχοῦυδ. Τῆς Εαεν. Α. ΚΕ. 5. ΚΈννκρυ, Ὁ. Ὁ., Ῥχγοίεςεον οἵ ρργεν, 
ὕὉπἰνεσβν οὐ Εαϊπθυτρι. 

κενιτιουδ. 1. Ε. ΘΤΕΝΝΙΝΟ, ΜΑΑ., Ἐεῖον οὐ ΝΥ δάμιαπι (ο]]οζο, Οχίοσά. 

ΝυΟΜΒΕΗΒ. Τῆς εν. α. Βύσηάναν ΟκαΑὺ, Ὠ.Ὁ., Ῥεοέεβεοσ οὗ Ηεῦτεν, 
ΜαηἊεβεϊὰ (οἸ]ερε, Οχέοσάὰ. ἔοιυ Κεαάν. 

ὈΕυΤΕΒΟΝΟΜΥ. Τῆε Βον. 5. ΚΕ. θβινχβ, Ὁ.Ὁ., ἢ. 1π|., Ἀερίας Ῥτο- 
ἔδεεοσς οἱ εοῦσγεν, Οχίοσγά, [σιν Κεαάν. 

φόοδμημυάλ. Τῆο εν. ΟΣΟΒΟΚ Αρὰμ 5Μ11ῈΗ, Ὠ.Ὁ., 1.1,.}., Ῥυϊῃοίραὶ οὗ 
διηϊνετείιν οἱ Αθεζάεεῃ. 

ὠυθοξθ. Τῆς εν. ΟΕΟΒΟΣ ΜΌΟΣΣ, Ὠ.ΏὉ., 1 1,.Ὁ., Ῥτοίδεδον οὗ Ὑβοο- 
ΟΕ, Ηδσνασὰ ὕηίνετδίιν, σδιιδτγίασε, Μδβ5. [Νοιυ Κεαάγ. 

φαμύυει. Τῆς Εοεν. Η. Ρ. ϑμιτη, Ὁ.Ὦ., Ῥτιοΐεεδος οὗ ΟἹὰ Ττοεβίδιμεδὲ 
Ἰἀιοταῖυσο διὰ Ηϊβίοιγ οἱ Εεϊϊρίοη, Μεδάν)ο, Ρα, [Νοοιυ Κεαάγ. 

ΙΝ ἐν. Ταν ΕΚΆΚῚΕ ἜΧΟΥΝ; Ὁ. Ῥτῖας ΤΌ; Ῥτοβδίἀδηξ 
ΓΤ ἐβ85οὺῦ οἱ Ηδῦτεν δηὰ (ορῃδῖς Ὡρύδροα, ὕπ Ἱ 
ϑεζαΐπδιγ, Νὲν Ὑοτὶ Οἰΐγ. 

ΟΗΡΒΟΝΙΟΙΕΒ. Τμα εν. ΕΡΜΑΒΡ ἴ,. Οὐντιβ, Ὁ.Ὦ., Ῥχοίεβϑθον οὗ 
Ηδεῦτεν,, Υα]ς ηϊνοτβίν, Νὲνν δνεη, Τοπη. [Νοι Ἀεαάγ. 

ΕΖΗΑ ΑΝΌ ΝΕΗΕΜΙΑΗ. ΤΤῃε ΒενΟΙ,. ὟΝ. Βαττεν, Ρῃ.Ὁ., Ὁ.Ὁ., Ῥτο- 
ἔεββοσ οἱ ΟἹὰ Τεβίβηβεηὶ 1ἐϊετδίυσε, σεπεσαὶ ΤΒθοϊσξίοδὶ ϑεσοίηδιγ, Ν εν 
Υοτκ Οἰτγ. [νου Κεαάν. 

ΡΒΑΙΜΒ. Τῆς Βεν. (ΗΑΆ3. Α. Ββιοοβ, Ὁ.Ὁ., Ὁ.1ἴτε., ϑοπχεϊίτηε Οταάδυδίς 
Ῥγοΐεβϑος οἵ Τβεοϊορίοδὶ Ἐπογοϊορεαϊα πὰ ϑυτηδοϊίοβ, Ὁ πίοη ΤὨεοϊορίοαὶ 
ϑειλίμδιυ, Νον ὕογκ. [2 νοῖς. Νοιν Κεαάν. 

ῬΒΟΝΕΗΒ6. Τῆς Ἐστν. Ὁ. Ἡ. ΤΟΥ, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ., Ῥτοΐεβϑον οἵ Ηοῦτεν, 
Ἡατγναγὰ {Πυἱνευβίιγ, Οασι τί ἀξε, Μα55, [νοτυ Χεαάν. 

08. Τῇ εε μεν. 5. Ε. Ὀκινεκ, Ὁ.Ὁ., Θ.1εε., Ἐορίας Ρτοίοεδος οὐ Ηο.- 



ΤῊΕ ἹΝΤΕΕΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΓΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ͂ 

ἸΒΑΙΑΗ. Οδιδρβ. ᾿-ΧΧΥΠ. Τῆς Ἐεν. Ο. Βύυσπαναν ὅβαυ, Ὠ.Ὁ., Ρσο- 
ἔεδοος οἱ Ἡεῦτεν, Μδηβδβεϊὰ (οϊϊεςε, Οχίοσά. . σι Κεσάγ. 

ἸΙΒΑΙΑη. ΧΧΥΙΠ-ΧΧΧΙΧ. Τῆς Βεν. Ο. ΒυσΈΑΝΑΝ ΟΒΑΥ, Ὁ.Ὁ. 
Οβδρε. [χζ - . ὙΒε Βεν. Α. 5. Ῥξακξ, Μ.Α., ἢ.}., θεβϑὰ οἔ ἴδε Ἴβεο- 
Ἰορίςδὶ Ἐδουὶν οἱ ἴδε Νἱοϊοτία τίϊνετεί! ν διὰ Ῥχοίεος οἵ Βί υἱοὶ Εχεξεβῖς 
πα 180 Ὀπίνεσεϊιν οἱ Μαποδθίες, Εμχίδηὰ, 

ΨΕΒΕΜΙΑΗ. ζβε Ἐεν. Α. Ε,, Κιδκρατπιοχ, Ὠ.Ὦ., Πεδη οὗ ΕἸΥ, ϑοσαεξϊπρε 
Ἐερίυδ Ῥτοέεβδοσς οὗ Ηεῦσεν, Οδιιοσί κε, Επρίδηὰ, 

εζξεκιει. Τῆε Βεν. 6. Α. σοοκε, ΜΑ., Οὐἷεὶ Ῥγοΐεβεοσ οὗ ἴμες Ιηΐεγρσγε- 
ἰαϊίοη οὗ Ηοὶγ ϑεγίρίυτε, Τ]ηἰνοσα γ οὗ Οχίοσα, διὰ 186 Επδν. ΟΞ σα Ἐ. 
ΒΘΆΝΕΥ, ΒΔ, Ἑαϊονν δηὰ Ἱμεςίυτες ἱπ Ηεῦτεν, 85. 7οΒη'ς Οοϊεξε, 

ὈΑΝΙΕΙι. ὙΤΈς εν. ἸΟῊΝ Ῥ. ῬΕτΤΕΒ5, ΡΒ. Ὦ.. Ὁ.Ὦ., ϑοπιεϊίγης Ῥτοΐεδοος 
οἱ Ηεῦτεν, Ρ. Ε. Ὀἰνίηιγ ϑοβοοὶ, ΡΣ οἱ ρμΐα, τον Εσοίος οὗ 85ι. Μίομδε!" 5 
ΟΒυσοι, Νεν Υοεκ Οἰγ. 

ΑΜΟΒ ΑΝΌ πΠΟΒΕΑ. ὟΝ. Ε. Ηλδρεξβ, ΡΒ.Ὁ)., 11,.Ὁ., βοπηδίσαης Ῥγεξίδεηξ 
οἵ ἴῃς σϊνεσαὶγ οἵ ΟΒίςδρο, 1] ποὶ5. [Νοιυ Κεαάγ. 

ΜΙΘΟΑΗ, ΖΕΡΜΑΝΙΑΗ, ΝΑΗυΜ, μαάαβάκκυκ, ΟΒΑΌΙΑΗ ΑΝΌ ὁθει. 
Ῥτοΐ. ον Μ. Ῥ. ὅμίτη, ὕἰνετεὶςν οὗ ΟΒὶ ; Ἧ. Ηαυξβ λιν, Ὁ.Ὁ., 
1,ωὉ., Ἑάϊῖος οἱ ΤΑς Ἰπδεῤοκάεν!, Νεν Ὑοεὶ; Ῥχοί. Ἰυαῦε Α. Βενεα, 
ὕὉπίοι Ὑδοοϊορίοδὶ ϑουλίπασγυ, Νενν ὙΥοσίς. [Νοιο Κεαὰγ. 

ΜΑΟΘΟΑΙ, ΖΕΟΜΑΗΙΑΗ, ΜΑΙΑΟΜΙ ΑΝΌ ΦΟΝΑΗ. Ρτοί. Η. 6. ΜΣΤΌΒΕΙΣ, 
Ὦ.2.; Ρτοί. ]οην Μ. Ρ. ϑισττη, Ρῃ.Ὁ., διὰ ΡῬχοί. ]. Α. Β5' Ῥῃ.Ώ. 

οὖσ Κοαῶγ. 

ΕΒΤΗΕΗ. Τῆς Βεν. 1, Β. ῬΑτονΝ, ΡΆ. Ὦ., Ῥσγοίεςον οἵ Ηεῦτενν, Ηκγί. 
ἰοτὰ ΤἈεοϊοχίοαὶ ϑεπιίπασγ. [Ν σιν Κεαυν. 

ἘΟΓΙΕΒΙΑΒΤΕΘ. Ρτοί. σξοβξοξε Α. Βακτον, ΡῬᾷ. Ὁ., Ῥχοΐδεοσ οἵ ΒΙὈ]1- 
ΘΑ] ΓΠἰϊεταίασε, Βγγῃ Μααν (οΙ]εςζε, Ρα. [σιν Κεαά;. 

Βύυτη, ΒΟΝὰα ΟΥ ΒΟΝΟΒ ΑΝΌ ᾿ἸΑΜΕΝΤΥΤΑΤΙΟΝΒ. Ἐσν ΟΗΑΒΙΞΞΑ. 

ΒπιοοΒβ, Ὠ.Ὦ., Ὠ.1τὸ., ϑοπιειίμηε Οταάυδίε Ῥγοίεβϑθος οἵ ΤὨοοϊοφίοδὶ Επον- 
εἰορεάϊα διὰ ϑυταθοὶὶοβ, ]πίοη Τοοϊοκίοδὶ ϑεηιίπαγν, Νεν Ὑοσίς. 

ΤῊΞ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

8τ. ΜΑΤΤΗΕΨ,. Τῆς Ἐεν. ΠΙΟΘΗΒΥ Ο. ΑἸῈΝ, Μ.Α., Ἐεῖον δὰ 
1μδεῖυτοτν ἰῃ ΤΉ ΘΟΙΟΡΥ δηά Ἠεῦτεν, Ἐχείεγ σο]]ερε, Οχίοσά. [λον Χεαάν. 

8τ. ΜΑΗΚ. Βον. Ε. Ρ. σουτρ, Ὁ... Ξοπιεϊίτης Ῥτγοΐοεϑοσ οἵ Νενν Τεβία- 
τηδηὶ 1ἰϊοταίυσε, Ρ. Ε. Ὀἰνίη τ ὅϑομοοὶ, ῬΕΣ δ εἰ ρμΐδ. [σιν Κεαάγ. 

8δτιιυκε. Τῆς αν. ΑἸΡΚΕΡ ΡΙΜΜΕκ, Ὁ.Ὦ., Ξκοπιειίπις Μαβίεσ οἵ 
Ὁ ίνεσει ΟΟἸ]]ερσε, Θυγίδαι. ἔν Κεαάν. 



ΤῊΕ ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ͂, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΈΝΤΑΕΚΥ 

5Τ. 9ΟΗΝ. ΤΆε Εἰκδϊ Βεν. Ἰοην Ηκναυ Βσβναξυ, Ὁ.Ὁ., Βίεβορ οἱ 

Οἶβοῦν, ᾿γεϊδηὰ. 

ΜΑΉΜΟΝΥ ΟΕ ΤΗῈ οοβρειβϑ. ΤῆἊ Ἐεν. πισαμ ϑάνραυ, ὮὉ.Ὦ., 

11,.Ὁ., μὰν Μαγζάγεὶ Ῥσοίεξβος οἱ Ὀἰν εν, Οχίογά, δηὰ ([ς εν. πα 

τούσεηβυ Ὁ, Αμμεν, Μ.Α., Βεϊονν δὰ 1, εςξυτεῦ ἰῃ Ὀἰνίηἱν διὰ Ηερτεν, 

Ἐχεῖεσ (οΐϊεχε, Οχίογά. 

ΑΟΤϑ. Τῆς Ἐεν. Ο. Η. Τύχνερ, Ὁ.Ὁ., Ἐεϊον οὗ ἐκὸς φοτς Οοῖκαει 

Οχίοτά, δυὰ δε Βεν. Η. Ν. Βάτε, Μ.Α., Ἐχαπιπίης ( δρἰαίῃ ἴο ἴδ6 

Βίβδορ οἵ [ωομάοῃ. , 

ΒοΟΜΑΝ8. ΤῆἊ εν. Ἄπισαμ ϑάνραυ, Π.Ὦ., 1.1,.Ὁ., δᾶ ν Μεγεῖτεξ 

Ῥιοίεβθοσς οἱ Ὀϊνίηϊεν δηὰ σδηοη οἱ Ὁμγίβε Ομυσοῖ, Οχίογά, δῃὰ τῃς εν. 

Α. ΓΟ. κανιαμ, Μ.ἃ., ἢ.Ὁ.., Ῥγϊπεῖραὶ οἱ Κἰπρ᾽β οί ες, ᾿οπάοη. 
[Νοὺ Κεαάγ. 

!.- ΘΘΒΙΝΥΗΙΑΝΒ. ΤΈε Εἰσαὶ Ἐὰν. ΑΒΟΗ ἘΟΒΕΒΊΞΟΝ, Ὠ.Ὦ., 11,.Ὁ. 

[τὰ Βίββορ οἱ Ἐχείεσ, δὰ Βεν. Αὐσβερ ΡυῦμΜΕμ, Π.Ὁ., Ἰαῖϊς Μαβῖεσ οἱ 

ἁϊνεχβίεν ΟοἸ]εχε, υτδαι. [Νοω Κεσάγ. 

11. ΘΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. Ὑδὲε εν. ὕάτβοΝ ἌΑυκεμ, Ὁ.Ὦ., ΤΒοοϊορίοαὶ Τυΐος 

ἴῃ ἴῃς σηϊνειβὶτν οἵ Ὀυχβάτα. 

ΘΑΙΑΤΙΑΝΒ. Τῆς εν. ἘΒΝΕΒΤ Ὦ. Βύκτον, Ὠ.Ὦ., Ῥτοίεξβογ οὗ ΝΕ 
Τεβίδιηεηϊ [ἱτεγαῖυτο, πϊνογβίν οἱ ΟΒίςαρο. 

ΕΡΗΕΘΙΑΝΒ ΑΝΌ ΟοιοΒββιαν8. Τῇε ξεν. Τ᾿ Κ. Αββοτι, Β.Ὁ., 
Ῥ.Μιῖ., βοπηδξίμης Ῥγοίεσθοσ οἵ Β δ] ςαὶ Οτεεῖς, Ὑυτίηϊεν ΟΟΙ]εσε, Ὀυθϊϊη, 
Ὡον [ἰδτασίδη οἱ [δ β8δῖηδ. [Νοιυ Κεαάγ. 

ῬΗΙΠΙΡΡΙΑΝΒ ΑΝΌ ΡΗΙΕΜΟΝ. Τῆς πεν. Μάβνιν Ε. ΝΊΝΟΕΝΤ, 

Ὁ... Ῥτοίεββον οὗ ΒίὈ]έοαὶ 1. 1τεγαΐυσο, ὕπίου Ὑπθοϊορίοαὶ ϑοτιίηατγ, ΝῈΝ 
Ὑοτκ Οἴνγ. [Νσιν Κοαὰν. 

ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΑΝΒ. Τῆς ον. ΤΑΜῈΒ Ε. ΕΏΑΜΕ, ΜΑΑ., Ρχτοίεςξβου οὗ 
ΒίδΙοαὶ Ὑβοοίοργ, σίου ΤἈεοϊορίοαὶ ϑεγαίπασγ, Νενν Ὑοτὶς Οἰΐγ. 

[Νοιο Ἀεοᾶγ. 

ΤΗΕῈ ΡΑΒΤΟΒΑΙ ἘΡΙ5Τι Εϑ. Τῆς εν. ὕΑΣΤῈκ Ιοσκ, Π.Ὁ., ϑνδγάδπ 
οἵ Κεῦ]ς Οο]ϊεχε διὰ Ῥσοίεβϑθοσ οὗ Εχερεϑίβ, Οχέογα. 

ΜΕΒρενβ. τῆς Βεν. {89 Μοσσατε, Ὠ.Ὁ., Μιηϊδῖες ὕπίιεὰ Ετθα 

ΟΒυχοῖ, Βτουσμῖγ ΕΈστγ, 

8Τ. Κ0ΑΜΕΒ. Τῆε Ἐεν. [4ΜῈ5 Η. ΕΟρεϑβ, Ὁ.}., Βυββεὺ Ῥγοίεϑϑοσ οἱ Νοὺν 
Τεβιαθηῖ Οτἰεἰςῖδπι πῃ Ηαγναγὰ ηϊνετβὶγ. 

ΡΕΤΕΗ ΑΝΌ υυῦξ. Το εν. ΟΗΑΒΙΕ5 ΒιοΟ, Ὁ. Ὦ., βοπιεϊίτωθ Ἐδρὶπ5 
Ρτοΐεϑββου οἵ Ἐοοϊοβίαξιοαὶ Η ἰβἴουυ δὰ σαποῦ οὗ Ομτίδὲ σμυσοῦ, Οχίοτγα, 

[σιν ζεαάγ. 

ΤΉΕ ΘΟΜΑΝΝΙΝΕ ΕΡΙ5ΤΙΕΒ. Τῆς εν. Ε. Α. ΒΚΟΟΚΕ, Β.Ὁ., δον 
διὰ Ὀἰνίπἰτν 1μεοίατες ἰη Κίη ς᾽ 5 ΟοἸϊεκε, (απιθτίάςε. [Νοιν Κεαάγ. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. ΤΉο εν. ἘΟΒΕᾺΤ Η. ΠΑ 8, Μ.Α.., ἢ.Ὁ., ϑουπλεϊϊ τις 
Ῥτοίδδοο οἱ Βἰδ]οαὶ Οτεεὶς ἰη ἴῃς Ὀπίνετγοιιν οὗ Ὀυδ]η. 





Το [ηἰογηδίοηδί 

ΤΙΠοοορίοδὶ [ἀθγαγν 

. 

ΛΔΑΕΚΕΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΘ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΚΒ 

ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ. ἘΝΟΥΟΙΟΡΕΌΙΑ. ΒΥ ΟἼΑΒΙΕΒ Α. Βπβιοοβ, Ὁ.Ὁ., 
Ὠ1ΐτε., ϑοπχειίπηε Ῥγοίεβϑοσ οὗ ΤἼδοϊορίοδὶ Επογοϊορεοαΐα πὰ ϑυταθο  ς5, 
δίου ΤἸμεοϊορίςδ! ϑεμγλίμαγυ, Νενν Ὑοσίς. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌσΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΤΕ ΝΑΤυῆ ΟΕ ΤΗΕ Οἱὧῦ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βνυν 5. Ε. βινεβ, Ὁ.Ὁ., μεῖς, Ἐεκίυ5 Ῥχγοίεσϑου οἱ Ηοῦσεν 
δηὰ Οδποη οὗ Ομ τίϑὲ σδυζσοῖ, Οχίοσά. [Κεοίτεὰ απὰ Επανρεὰ Ἑάϊέον. 

ΘΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΥ ΤΗΕ ΟἱΙἱὴΌ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βν ἴδε Ἐρδν. ἸΟῊΝ 
5ΚΙΝΝΕΕ, Ὠ.Ὁ., Ρτίπεῖραὶ δηὰ Ῥγοΐεβϑογ οἵ ΟἹὰ Τ εβίδπιεπὶ δα 1 1- 
εγαΐυγε, Οο ]εχε οἵ (δε Ῥτγεβθυ εγίδη δυο οὗ Επραηά, Οδιηδτίάκε, Επρί πὰ, 
δὰ ἴδε εν. ΟὟΈΝ ΝΗΙΤΕΗΟΥΞΕ, Β.Α., Ῥηηςοίραὶ δηὰ Ῥγοίεβϑοσ οἵ Ηεὔσεν, 
(μβεβίαυϊ (οϊϊεσε, Οαπιδτγίασε, ΕΠ δηά. 

Οιῦὺ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΠΙΒΤΟΗΥ. ΒΡ ΗΈΝΕΥ ῬΕΕΒΕΒΝΕῈΡ ὅθΜΊτη, Ὁ .Ὦ., 
Ῥτοίεβϑον οἵ ΟἹὰ Ταβίδιγεηϊ 1τογαίυγε, Μεδαάν!!ς, Ρὰ. [νοι Ἀεαάγ. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗῪ ΗΙΒΤΟΗῪ ΟΥ ΤΗῈ Οιἱῦ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βν 
ΕΒΑΝΟΙΒ Ββονν, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ., Ὁ.1μπ|., Ρτεβίάθδηξς δηὰ Ῥχοίεβϑος οἵ 
Ἡερτεν, Ὁίοῃ Ὑμοοϊορίοαὶ ϑεπιίπαγυ, Νεν Ὑοσῖκ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤῊΕ ΟΙΌ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. Βγυ Α. Β. ῬΑνΊΟΒΟΝ, Ὁ, 
1,.Ὁ., βοσαεϊίσης Ῥχοΐεββϑοσς οὗ Ἡεῦτγεν, Νενν (ο]]εσε, ΕΒ υγρΒ. 

[οι Κεαάγ. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌυΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΙΤΕΒΑΤΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βν Ἐεν. ΙΑμΜῈ5 Μοσξατι, Β.ὮὉ., Μιηίβίες σηϊοὰ Ετος Οδύτγοι, 
Βηιουσδῖν Εειτυ, ϑοοι δηά. [Νοιυ Κεαάγ. 

ΘΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΥ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΥ. Βν σάβρακ Βενέ 
Ομκοοῖυ, ὮὉ.Ὁ., 1,.1,..Ὁ., Ῥιοίεβϑοσ οἱ Νεν Τεβίδιηεης Εχεχεβὶβ ἰῃ [86 
Τυϊνοιεὶςν οὗ 1,εἰρείς. Ἶσιν Κεαάγ. 

ΤΗΣ 0.|ΓῈ ΟΥ ΟΗΗΙ5ΞΤ. Βν ὕπαιαμ ϑάνραυ, Ὁ.Ὁ., 1.,.Ὁ.,ὄ 1[δάν 
Μασχασεὶ Ῥτοίεξθοσ οἱ Ὠἰἱνίηἱ εν δὰ σαπου οἵ Ομ γίδὲ σμυσο, Οχίοχά. 



ΤῊΕΞ ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΙ͂ΛΑΙ, ΓΠΙΒΒΑΕΥ 

Α ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΟΗΗΙΒΞΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡοϑτοιῖς Αὐε. Βγν 
Αβτηῦᾷ Ο. Μοσιζρεει, Ὁ.Ὁ., Ῥτγοίεββοσ οἵ δυσὶ Ηϊβίοσυ, ὕπίοη ΤΏοο- 
Ἰοκίοδι ϑειγίπαγν, Νενν εκ. [Νοὺ Κεαάγ. 

ΘΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗ͂Υ ΗΜΙΒΤΟΗΥ ΟΥ ΤΗΕ ΝΕᾺ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ 

Ἑπανκ Ὁ. Ροβτεβ, ὮὉ.Ὁ., Ῥγοίεςσβοσ οἱ Βι ᾽ίοαὶ Τβθοίοσυ, Ὑα]ε ὕπίνεσβιυ, 
Νεν ανεῃ, Οοπη. ν 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΥ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΡ ΟἜΟΒΟΕ Β. ΘΤΈΡΕΝΒ, 
Ώ.Ὁ., βοπεϊΐπης Ῥτγοίεξϑοσ οὗ ϑγβίετηδιίς Τμεοίοσυ, 816 ὕπίνετγει ἐν, Νὰ 
Ἡδνεη, σοπη. [νοι Κεαάνγ. 

ΒΙΒΙΙΟΑΙ ΑΒΟΜΕΞΟΙΟΟΥ. ΒΥ 6. Βυύυσηαναν ὅκαυ, Ὦ.Ὁ., Ῥτοίεβϑοσ 
οἱ Ηεῦδτεν, Μαπββεϊὰ (οϊϊερσε, Οχίογά. 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΗΟΙΙΟ ΟΗυΉΟΗ. Βν ἘΟΒΕΒῚ Βαϊνευ, Π.Ὁ., 
11,.Ὁ., βοπηδείπις Ῥιηςίραὶ οἱ Νενν (ο]ϊεσο, Ἐκ Ὀυγρ. ΙΝ ο Ἀεαάν. 

ΤΗὴῊὴΣ ΙΑΤΙΝ ΟΗυΗΟΝ ΕΗΟΜ ΟΒΕΘΟΟΝΥῪ ΤΗΕ ΟΡΕΑΥ ΤῸ ΤΗΕ 
οουνοῖι ΟΕ ΤΗ͂ΕΝΤ. [4τλκον Ιο δὲ σππομμοοὰ ἰαίετ. 

ΤΗΕ ΟΗΕΕΚ ΑΝΌ ΕΑΒΤΕΗ͂Ν ΟΗυΗΟΗΕΒ. ΒΥ. Ε. Αρενευ, Ὁ.Ὁ., 
Ῥημείραὶ οἵ ᾿πἀερεπάεηϊ (οἰϊεσε, Μαποβαβίεσγ. [Νοιο Κεαάγ. 

ΤΗΕ ΒΕΕΟΉΜΑΤΙΟΝ. ΒΥ Τ. Μ. [πνρβαὺ, Ὁ.Ὁ., Ρυποῖραὶ οὐ τε σι τοά 
Ετεε Οο]]ερε, Οἰδϑρον. [2 νοἱς. Νοιυ Κεαάγ. 

ΟΜΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΙΑΤΙΝ ΟΟυΝΤΗΙ ΕΒ ΒΙΝΟΕ ΤΗΕ οουνόοιι ΟΕ 
ΤΗΕΝΤ. ΒυΡΑΌΙι, ΒΑΒΑΤΙΕΕ, Π.[ἱπ|., Ῥτοόσαα, Ετδῆος. 

ΒΥΜΒΟΙΙΟΒ. Βν ΟΗΑβ᾽ Εβ8 ἃ. Ββιοοβ, Ὁ.Ὁ., Π.111ὸ|., βοιπεϊίπις Ῥτο- 
ἔεβϑοσς οἵ Ὑδμεοϊοσίςδὶ ἙἘπογοϊορααϊα δηὰ ϑυιθο]ῖοβ, Ὁ πίου ΤὨεοϊορίοδὶ 
ϑεπιίηδγυ, Νὲν Ὑοσῖκ. 

ΠΗΙΒΤΟΗΥ ΟΥΓ ΟΜΗΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ. Βν 6. Ρ. ΕἸΒΗΕΒ, Ὠ.}., 
11,.0., ϑοτπηείίμης Ργοίεβθοσ οἵ Ἐσοϊεβϑἰαϑιίοαὶ ΗἩϊβίοσν, Ὑαὶες ὕπίνεγθδι υ, 
Νεν ασλνεη, (οηη. [Κευϊτεὰ απὰ Ἐπιαγεεὰ Εἀὐμέοπ. 

ΣΗΒΙΒΤΙΑΝ ΙΝΒΤΙΤυΤΙΟΝΒ. ΒΥ Α- . α. Αἰεν, Π.Ὁ., βομηεῖϊπια 
Ρτοίεββοσ οἵ Ἐκοϊεβίαδϑιςαὶ Ηἰβίογυ, Ῥτοίδείδης Ἐρίβοοραὶ Ῥϊνί πεν ϑοδοοὶ, 
σαιὐπάςε, Μ488. [νοι Ἑεαάγ. 

ΡΗΙΠΓΟΒΟΡΗΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝ. ΟΕΟΒΟΕ (Ε; ΘΑΙΤΑΜΑΥ; Ὁ.Ὁ., Μίιηϊβῖεσ 
οἱ ὕ)πιιεὰ Ετες ΟΒυτοῦ, Οαβεε ΤΡ ΙΝ ον 

ΤΗΕ ΠΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΠΕΙΙΟΙΟΝΒ. ΒΥ Οξοβοςξ Ε. ΜΟΟβσ, ὉὨ.Ὦ., 1,1,.Ὁ., 
Ῥτοίεβϑοσ ἰπ Ηδγνασγὰ {]ηϊνεγειγ. [{1π| Ῥγες:. 

ΑΡΟΙΟΟΘΕΤΙΟΒ. Βν Α. Β. Ββυςε, ἢ.Ὦ., βοιιεϊϊης Ῥτχοίεββοσ οὗ Νεν 
Τεβίδιηεηϊ Εχοροβίβ, Εσες ΟΒασο (ο] εχο, Οἰαβρον,. 

[Κευϊξεὰ αμά Ἐμπἰαγεεὰ Εαδέοη. 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕΟΡΙ οοΌ͵ Βυ Δ ΊΣΙΑΜΝ. ΟΥΑΒΚΕ, Ὁ.Ὁ., 
" ΡῬτοίεβϑον οἱ ϑγβίεσηδιίς Τ βθοίοσυ, Ἠδιαϊ!ιοι ὙΒεοϊορίοδὶ ϑειλ θα γΥ. 
: ἴω Ἀεασὰγ. 

»ᾳππὶἃῖι - 



ΤῊΕ [ἹΝΤΕΚΝΛΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓΙΒΕΒΑΚΥ 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΡ ΜΑΝ. Βν ΑΜ Ῥ. ῬΆΤΕΒΞΟΝ, ὮὉ.ὮὉ., Ῥτοίεβδϑοῦ 
οἱ Ὀϊνίηϊν, Τἱηϊνεγβὶν οἱ ΕΠ πθυγρῃ. 

ΤΗΕ ΟΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΤΗΣ ΡΕΗ͂ΒΟΝ ΟΕ 9Ε8ὺ8 ΟΗΗΙ5Ττ. ἘΞ 
ἽΜΑΑΟΚΙΝΤΟΒΗ, ΡΒ.Ώ., Ὠ.Ώ., Ῥγοίεβϑογ οἱ Τῃςεοίοσυ, Νενν ἰδ" ἰοδυπαν, 

σιῦ γ. 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΒΑΙΝΑΤΙΟΝ. Βν Οξοβοε Β. 5:τὲε- 
νΕΝΒ, Ὦ.Ὦ.., βοταμεϊίπης Ῥγοΐεσβϑον οἵ ϑγβίεπιδιὶς Τβθοίοσυ, Υα]6 πίνεται ν. 

[νου Κεαάγ. 

ὙὍΤΗΕ ὈΟΟΤΗ͂ΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΝΙΒΤΙΑΝ [1ΕἘΕΞ. Βν ΑΜ ΑΡΑΜ5 
Βκοῦν, ἢ.Ὁ., Ῥιοίεβϑοσ οἵ ϑυβίεπιδαϊίς Ὑμεοίοσυ, ὕπίοῃ ὙΒεοϊορίςδὶ 
ϑεπιίηασυ, Νὲν Ὑοσῖς. 

ΟΗΉΗΙΒΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟΒ. Βγ ΝΈΥΜΑΝ ΘΜΎΤΗ, Ὁ.Ὁ., Ῥαβίοσ οὗ Ὁοηρτεζα- 
ὕομδι σμυσο, Νὲν σνεῃ. [Κουϊτεᾶ ̓ αμὰ Ἑπμανεεὰ Ἑἀ“ὲοη. 

ἸὴῊΗΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΡΑΒΤΟΝ ΑΝΌ ΤΗΕ ΨΟΒΉΚΙΝα σηυῆοη. Βν 
ὙΑΒΕΙΝΟΤῸΝ ΟΥΑΡΡΕΝ, ὮὨ.Ώ., Ραβίογ οὗ (οπσγοχδίίομδὶ σμυγοῦ, Οσοϊυπιθυ, 
ΟμΒῖο. ἰνοιυ Κοαάνγ. 
ΤΗΣ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ΡΗΕΑΟΗΕΗ. ΒΥ Α. Ε. ὄλκνις, ἢ.Ὁ., Ῥυπεῖραὶ οἵ 
Νεν ΟοἸϊεκε, ομάου, Ἑπρίαηά, 





Ὀϊο θα Ὅν (οοοῖίς 



ὈἰοἰΖθα Ὀγ Ο ρ (ΦΟοσφί 










